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ADVERTÊNCIA.

ESta Carta cahio da algi-

beira de hum Eftafeta^

que hia direito para o Jefus de

Roma. Levantouvfe do chão
}

e affim pela direcção que leva-

va o Menfageiro , como pelo

volume do maço , houve cu-

riofidade de o abrir , e ler.

Vio-fe o que continha , e por

zelo em vez de a entregar a

quem a perdera , mandou-fe

imprimir. Quem teve efte atre-

vimento y delle pede perdão

ao feu nobre Author
,
quem

quer que feja ^ aíTegurando-o
,

que antes de fahir da Impref-

faõ , fe entregará occultamen-

te huma Copia na mao do

a ii Re-



ReverendiíTimo Padre Geral
;

conforme o defejo , e intenção

do Author^ &:c\
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reverendíssimo padre.

OZELO da noíTa antiga amizade

he o motivo, que me obriga a

pegar na penna , para vos es-

crever eítes rneus fínceros fen-

timentos 5 e ifto naõ por modos artifi-

ciofos , mas íimples ,
quaes convém en-

tre amigos. Naõ me peqais mais razaõ :

Sou voíTo patrício , Ibu defde a meni-

nice voíTo amigo , e nalci , como vós ,

cavalhero. Poíto que naô nos cartee-

mos , e a diftancia por longo tempo me
tenha feparado de vós , fempre vos con-

fervo a meíma fiel amifade j fe bem que

para me efquecer delia , baílariaõ as ra-

zões do Inftituto que abracaftes , e as

diabólicas emprezas em que vos mettef-

tes. Eu naõ ley fe incautamente entraf-

tes nellas , ou fe vjos levou aquella dura

neceíTidadc , em que fe acha hoje todo

o^Jefuita^ efpecialmente depois que fof-

tes admittido ao grande fcgrcdo , e do
qual talvez pars magna fuifii : o que fey

he ,
que fou ainda o mefmo amigo que

era
, já por effeito daquella conítancia,

que todo o homem de bem deve guar-

dar;
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dar em fuás amifades
, já por eíFeito da-

quella prcoccapaqaó [que entendo naõ
tenho ] de que Fallou o Poeta Trágico

,

quando diíTe : Dedifcit animus fero ,
quod

didicit dm. Determinay vós lá qual dei-

tes motivos me mova j que eu o que
unicamente pretendo de vós , he que vos
capaciteis da íinceridade com que vos

fallo.
'

Se eu vos efcreveíTe por outros fins

diverfos daquelles , que me fazem pegar

na penna , naõ vos teria dado taatos fi-

nacs , ^ c indicios para me poderdes co-

nhecer , ainda em figura de Anonymo , e

podia fingir que por zelo, e amor ao voífo

Jnftituto tomava eíle trabalho j termos

fabidos 5 e ufados dos que fe querem
inetter em caufa alheia. Porém como tal

fingimento naó he louvável, devo dizer-

vos, que naõ finto em mim zelo , nem
aíFc6to à voíTa Companhia ,

porque ha
dous feculos a cila parte , que ella fe

tem dado bem a conhecer
,

para fe naÓ

ignorar o que ella em ú he. Salvo fe

vos me quizerdcs admittir por finonymo
àe zelo , e amor a hum ardente , e [ cre-

yo que juíliííimo "] defejo que tenho de

ver extiníta a voíTa Companhia, ou pelo

menos reformada cm huma figura diver-

fa
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fa do que foy , e preíiíte a ler 5 porém
lá no voíFo Vocabulário eílou certo, que

naó fe admitte efta íígnificacaõ. Nem
eu também a quero admittir> antes, fe-

gundo a fraze dos voíTos Apologiílas
,

vos dircy , ler verdade que aborreço a

Companhia chamada ác^Jefus-y mas abor-

reqo-a ,
porque para ^ííim obrar , naõ

ha ley que me naô obrigue.

Aborreco-a como homem , daquel-

k melmo modo
,

que dos Povos confi-

nantes eraõ aborrecidos os Caniballos , t

Antropófagos ,
que o noflb immortal

Vefpucci achou em algumas Ilhas da fua

America 5 pois que o diótame da raza5

natural me infpira a dever aborrecer hum
Corpo, que taÔ prejudicial he ao Géne-
ro humano, no qual eu tenho a minha
parte. Aborreco-a como bom Cidadão

,

porque devo por ley fundamental de Ef-
tâdo naõ prefcindir dos aggravos

, que re-

cebe continuamente a fociedade Civil-

,

e a Pátria
, para cuja defenfa ainda me

obriga mais o diftinótivo do meu nafci-

mento. Aborreqo-a como ChriftaÕ, ú6
mcfmo modo que hum Snnto Athanafío
deteftou os Arriannos, hum S.mto Agof-
tinho os Pelagianos , c Donntiílas , e o
«oíTo S. Pedro ígneo os Simoniacos í
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pois que a ley de Jefu Chrifto me manda
fugir de falfos pretextos , e hypocritas ,

e abominar todas as feitas dos Hereges.
Demais : o feu fuaviflimo preceito de ca-

ridade me obriga a moftrar aos bons
fieis , o quanto dsvem fer abominados
aquelles

,
que publica, ou particularmen-

te vivem de modf> , que lhes poíTaõ caufar

efcandalo, no cafo que por outros meyos
legitimos na5 fejaòreprehendidos.

Eu bem fey, que iílo no Vocabulá-
rio da voíTa Companhia íignificará odio-^

mas entre os juítos eílimadores das cou-

fas terá o nome de amor , e compaixão
à miferavel Humanidade , taõ opprimi-

da pelos voíTos fubditos, e officio de

bom Chriftao , em quem o zelo do bem
publico , e particular deve fempre ar-

der. Porém chamai-lhe lá , como qui-

serdes , com tanto que em alguma hora

ociofa mediteis feriamcnte no que deter-

mina exporvos o íincero coraqaó , com
que defejo o voíFo bem , e o da voíla

Comp.inhia. Rogo-vos Ibbre tudo ,
que

fechado no voílb cubiculo leais fó efta

minha Carta , e delia na5 deis noticia a

algum dos voíTos AíTi (tentes j fó no cafo

de naõ vos quererdes aproveitar delia.

Sem m^is preambulo vamos ao ponto 9 e

daixne actenqaõ. He
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He certo , meu Padre Reverendifíi-

mo , que a voíla Companhia dcfde que
íoy inftituida ( ha duzentos e trinta an-
nos pouco mais ou menos ) já mais fof-

freo taó fortes ataques , como agora pa-
dece por modos infinitos , e por toda a

claíTe de peíToas. A caufa eu naõ a fey :

pôde fer que feja
,
poraue de dia em dia

crefce a malícia no mundo , e já paíTou

aquella idade, em que hum velho chapei-
rão de alguidar , huma roupeta colida

em linhas , hum afpeóto affe^tadamente
fevero , e humas contas groíTas ao cinto

com propriedade de foalhas chamavaõ
por barrctadas da Nobreza , e genufle-

xões da plebe , e franqueavao aos voiTos

Antigos as portas dos Palácios, dos Tri-
bunaes , c dos Gabinetes. Pode fer tam-
bém que proceda, (eiílo rer«á o mais pro-
vável ) de que a hypocriíia , fegundo o
Oráculo eterno , naõ pode durar por
muito tempo

, pois que ; Nihil efi oper-

ium quod non revelahiíur , íjf occultum , quoâ
non fcietur. Ultimamente fera a caufa o
terfe neftes últimos tempos refinado a
arte , e dobrado a forca aos Janfcniftas

vofios inimigos. Seja a razaó qual for
,

porque loucura feria difputarmos de cau-

fa , em cuja decifao nunca concordaria-

mos^
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mos ; o cafo he , que naõ tendes já

aqiielia fubtiliíTima Politica
,
que exce-

dia a quantas até aqui fe tem imagina-

do.

Em quanto eígrimiftes com Commu-
nidades de Frades , ou Clérigos > em
quanto queílionaftes com Univerfídades,

com Miílionarios , e Theologos j e em
quanto padeceftes algum trabalho com
huma , ou outra Corte particular , fim

vos cuítou iílo muita lida > porém à for-

qa de induftria , e de uniaõ de todo o

voíTo poder para aquella parte , em que
mais fortemente vos batiaõ , fempre ti-

veftes a fortuna de cantar a vióboria 5 e

pofto que cila foíTe muitas vezes viòto-

ria de Pulchinella no theatro , vós tivef-

tes artes para a fazer crer triunfo de

Achilles no campo. AíTim acabara5 as

qucftões dos voíTos primeiros Bollandif-

tas com os Dominicos fobre a nobreza

do feu Santo Patriarca , com os Carme-
litas fobre a antiguidade da fua Ordem

,

e com outras muitas Religiões fobre

pontos, em que ellas fundavaõ fuás efpe-

ciaes glorias. Afíim acabarão as queixas

dos pobres Capuchinhos Miffíonarios no

Malabar ; affim as queftoes da Sorbo-

naj affim as difputas de Auxiliis , e affim

a tri-
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a tribulaqaõ do voílo deíterro de Franca,

e de Veneza.

Huma aragem favorável aíToprando

de algum dos outeiros de Roma, hum
Papa de génio impaciente, huma Carti-

nha de peíloaauthorifada voíTa penitente,

hum Memorial bem enfeitado com todas

as flores da Eloquência, e metido a tem-
po, huma difcordia uraida de propofito

entre duas Cortes , hum cafamento ar-

mado entre dous Principes, humas lagri-

mas facadas dos olhos de huma Beata fal-

fa , e outros muitos inílrumentos , que
eu nao fey , e que foubcraÕ miniftrar à

voíTa refinada Politica as circunftancias

dos tempos , e dos lugares , à cufta da
mais fanta juítiqa, da mais evidente ver-

dade, e da religião, e paz dos Reinos
inteiros j tudo ilto junto ( torno a dizer)

teve forcas para poderdes confeguir já.

hum Decreto Pontifício, que tolcraíTc

os Ritos Idolatras, ou ao menos íiifpen-

óeíTe por algum tempo as penas intima-

das aos obfervantes , e promulgadorcs dei*

lesj já humn excomunhão Lata fententiíe

contra hum Fanatifmo j já a fupprcífaõ

de huma Bulia, que ou eííava publicada,

ou a ponto de publicarfe % e já final-

mente a benigna reílituiçaõ na graqa )

e ga-
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e gabinete de algum Príncipe.

Porém, meu P. ReverendiíTimo, o

mundo abrio finalmente os olhos para

ver as artes das voíTas tramoyas. O goíto

da Critica, e das Metafy ficas, os muitos
methodos de bem difcorrer , e formar
clara idéa das coufas, o foccorro da Geo-
metria, e Álgebra, os principios doDi*
reito publico , as obfervaqôes praticas

fobre osfiicceíTos humanos, que (fegun-

do a moderna educaqaÕ da mocidade) fe

fazem, e quafi fe metem pelos olhos às

mefinas crianças j em fim o prefente mo-
do de eftudar, fácil, folido, claro, e ac-

commodaòo até às mefmas mulheres, que
antes viviaõ em forcada ignorância, tu-

do ifto tem tirado as cataratas ao mundo,
e feito ver as coufas , como ellas na rea-

lidade faó.

Aos dous funeftos cafos, que ulti-

mamente fuccederaõ , hum na peíToa

d'ElRey de Franqa , no qual ficou muy
fufpeitofa a voíTa Companhia, e outro

na peíToa d'ElRey de Portugal , em que

certamente eftaes convencidos de cúm-
plices, devem todos a fortuna de conhe-

cerem , e penetrarem o fundo à qualida-

de do voíTo governo, que antes fim co-

nhecido alguns , mas eraõ poucos , c em
Itália
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Itália rariíTimos. Vendo os homens de
habilidade o univerfal dezejo, que havia

de laber o rayíteriofo procedimento da

voíTa Religião , e que era neceíTaria ef-

ta pefquifa , viraó-ie obrigados a tomar
cila empreza, para impedirem osdamnos
capitães, que a voíTa Companhia por to-

da a parte caufava à Igreja, aos Eftados

Seculares , e aos intereíes temporaes do
particular, e do publico. Por eíte moti-

vo he que fe tem publicado livros já quaíi

infinitos ,
que demoílraó o que foy , e

he prefentemente eíTa Religião , de que
fois cabeqa. E porque o mundo, huma
vez abertos os olhos para dar entrada às

luzes da razaõ, naõ fe fatisfaz fó de pala-

vras, e de meros raciocinios, em quef-

tões, que dependem de faótos , entrou-fe

a revolver o fegredo dos Archivos, e a

tirar o pó a papeis prcciofos
,
que eftavaõ

condcmnados a mantimento da traqa. Com
effeito acharaó-fe algumas Memorias au-

thenticas, e conducentes ao fim preten-

dido, as quaes já tem vifto a luz publi»

ca, c nellas (para que nada vos encubra)
tenho eu também minha parte , e conti-

nuarey a ter, quanto puderem as minhas
fracas forqas, por fer huma obra taõ fan-

U) taõ útil, eparaDcos taõ gloriofa^

Nem
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Nem vos pareça, que o trabalho

acabou aqui: ainda Ibcfcreve mais, eef-

tay certo, de que de dia, e noite fe ap-

plicaõ a eíla emprezaexcellentes pennas,

que dizem naõ ceíTaráò, até naò coníe-

guirem o intento. Iftovospoflbeufegurar

debaixo da minha palavra de honra, que
nefte ponto fera mais verdadeira , que a

do voíTo Maique^ Ângelo GabrielU de Ro-
ma. Nem imagineis, que quem aíTim ef-

creve ( geralmente fallando ) o faz por vil

interefle de lucro, ou quefejaô artificio-

fas idéas da ambicaõ de quem imprime :

fe bem que os Senhores ImpreíTores bem
podiaõ na5 fe valer tanto em feu provei-

to deftes Efcritos clandellinos, fazendo

torcedor à curioíidade do publico. Mas
por huma parte eu defculpo-os, porque

em fim faõ negociantes afferrados ao in-

terefle , em que unicamente põem a mi-

ra, e tem o bom exemplo do voflo Gim
Bottagrifiáe Foflbmbrone, que por três,

ou quatro folhas de papel pardo, e fujo

com humas poucas de letras do tamanho
das de canto chaÕ, pede, quando nada,

três libras Venezianas na primeira maõ,
quero dizer, na do honrado homem An-
tónio Zatta^ principal vendedor , o qual

tal vez ganhaftes por vollo efpecial de-

voto
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voto com a nova Colleccaõ dos Concí-

lios de Labbé.
Naõ, Reverendiílimo, apublicaqa6

de taes Obras naõ he artificio venal dos

feus Aiithores , nem da mayor parte dos

que as imprimem : he fó hum commum
empenho

,
que tem os homens judicio-

fos, deverem ou morta, ou abatida, ou
transfigurada em humildade aquella moní-
iruofa foberba , que na voíTa Religião

tanto levanta a cabeça. A eíte fim, he

que todos os livros Francezes, Allemães,

Hefpanhoes, Portuguezcs, Latinos,e até

Malabaricos, e Indianos, que por algum
modo dizem refpeito a vós outros , fe tra-

duzem em o noflb Idioma, humas vezes

com o mefmo titulo do Original, e ou-

tras com diverfo frontifpicio ,
por fins

que tem raiz ou no temor , ou na lifonja

à Companhia. Todas as Nações referidas

nos pagaõ o obfequio na mefma moeda ,

traduzmdo igualmente os noíTos livros,

que trataõ de taõ útil matéria.

E de que ferve (dirá V. Reverendif-

fima ) efta larna de livros ? Dirvos-hey.
Serve de tirar a mafcara à voíTa Com-
panhia > de manifeftar a fua corrupqao,
cdamnavel Politica; de defcobrir os feus

artificies , dolos , hypocrifias , c man-
chas

,
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chas ; de demoftrar a fua perverfa dou-
trina nos Dogmas , e nos coftumes} de

fazer ver a fua perniciofa pratica nos

ConfeíTionarios , nos Exercidos efpiri-

tuaes, e na direcqaõ das almas, que in-

cautamente fc lhe entregaõ j de mof-
trar a fua ambiqaÕ , avareza , temerida-

de , e poder violento 5 em fumma fer-

ve de fazer publicas as fuás mais detefta-

veis ignominias
,
que tanto afeaô a bella

imagem do feu fanto Inftituto. Ainda
temos mais : eíta turba de engenhos zelo-

fos tendo lido em S. Gregório Papa (//^.

p. mor: £5? Epijl. ad Serenum) que as ima-

gens faõ para os ignorantes o mefmo que

laõ os livros para os doutos, deraõ em
inventar , e vaõ aótualmente inventando

varias Eftampas , nas quaes debaixo de

diverfos jeroglificos fe exprimem ao vivo

os vicios da voíTa Companhia, c os léus

principacs viciofos , demoftrando os dam-
nos que huns, e outros caufaõ à Igreja,

ao Chriílianifmo , à fociedade civil, e

à foberania dos Principes. Em fumma
quaíi tudo o que as pennas relataõ , te-

mos muito bem debuxado ao buril, naõ

fabcndo qual he o que tem feito melhor
Miflaõ. Eu o que poífo dizer a favor das

Eftamfas hc ,
que tem fido recebidas com

taõ



tao univerfal applaufo, e que faô dezeja*

das com tanto appetite, que alguma fô

tem vendido adous, e a três zequins.

Deftcs livros , e Eftampas faô infini-

tas as copias
,
que fe multiplicaõ pela Eu-

ropa, porque os ImprcíTores já naõ eítàõ

taõ tímidos , e efcrupulofos , como o%
do feculo paílado. Enchem-fe deftas obraS

todas as livrarias participares, eJpublicas^

de modo tal, que fe pudeíTe examinallaâ
todas, naõ fe admiraria hum dos voíTos

pobres Efcritores Bottagrifiams , de que
cm qualquer livraria de Itália tivéíTe mais
de quinhentas obras eípeciaes contra a

Companhia. Deftes livros fe fazem prc-
fences a todos os Letrados , e Miniftros:

principaes das Cortes: vem-feem todas a$

mãos , até nas das mulheres : e que mal
fe fegue daqui , (t áç^ propofito foraa

feitos para allumiarem o mundo , efpeci-

almcnte aquellas peíToas, que por huma
íimpatia nativa eílaõ mais fujeitas a fe-v

rem enganadas pelos voílos fubditos ? Oi
amigos mutuamente os empreftaò , e to-
dos lhe achaó dclicadiíTimo fabor. Sóvós
[he defgraqa!] fó vós, P. Reverendifli-

mo , por conta da dura efcrgvidaô a que
vos condcmna o lugar que exerceis, he
que eftais tal vez em jejum., ao menos

b à^
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da mayor parte deites livros ; porque hc
antigo cuidado dos AíTiftentes fazer com
que naõ chegue à noticia do Geral coufa,

que o poíTa apartar do afFc6to ao primi-

tivo fyftema de Governo, c folhe deixaô

pôr os olhos no que pôde conduzir para

mais o radicar nas Máximas "Jefuiticas,

Defta defgraqa eftou certo
, que naõ eíca-

paria efta minha Garta, fe eu naõ tiveíTe

iKuito bem cuidado no modo de vos hir

certamente à maõ. Tomara eu poder fa-

zer o mefmo com os outros muitos litros

de que vos faqo mencaõ , ainda que foíTe

:i grande cufto da minha bolfa } porque
tinha efperança, de que elles fariaõ re-

nafcer no voíTo coraqaô aqutllas máximas
proppias a aborrecerhuma Communidade
taõ peiniciofa ao bem publico. Para af-

fim o efperar , me lembro naõ fó do vrfTo

dobrado cara(5ter de Chriftaõ , e de Sa*

cerdote, mas do voíFo nafcimento, e até

da voíTa mefma conveniência, conduzin-
do muito os ditos livros, para exccutirdcs

no tempo do voíTo Generalado o eíficaz

remédio, que logo vou a proporvos.

Porém Çt ha quem aparte de Vf>s cf-

tts úteis inftrumentos da Reforma 'Jefui*

tica , outros ha, que bem vos mete pe-

los olhos bum^ fatal experiência. Vós
naõ
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naõ podeis negar , que eftais plenamen-

te informado dos notabiliíTimos damnos

,

que ncftes últimos tempos tem padecido^

e vay padecendo a vofla Companhia ,

ameaqando a tempeftade rayos mais ef-

trondofos, e funeltos : e eftes faô jufta-

mente aquelles bons effeitos, que eu vos

dizia nafciaõ da univ^rfal liqaõ deftes li-

vros. Lem por elies os Príncipes , e por
iíTo experimentais, que aprendem a cita-

rem fempre com os olhos fobrc vós, a

defconfiarem das voíTas idéas, c a apar-

tarvos das íuas Cortes, Eftados, e Do-
minios 5 porque experimentaó que vós,
abuzando do benefício da diftancia, os

quereis expulfar dcUes , e metellos na
voíTa Monarquia , como bem provaõ os

faótos modernos. Lem por eftes livros os

Miniftros de Eftado , e aprendem a fe

acautellarem de vós 5 e tem jJor huma
precifa obrigaqaõ do feu Miniílerio , b
da fua fidelidade infpirar aos feus Sobera-
nos 5 e aos povos o quanto fois pc rnicio-

fos ao focego, e harmonia dos Eftados.

Lem por elles os Bifpos, e Prelados da
Santa Igrejas efe naõ fíiô daquelles, que
ft deixarão vender às voílas pensões, ou
cativar das voíTas officiofas adulaqões ,

aprendem por indifpeníavel encargo do

bii feu
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feu tremendo Minifterio a tirarvos todos

os officios que exercitáveis
,
pertencen-

tes à direcção , e paílo do rebanho
,
qu^e

o Senhor lhes entregara.

Lem por elles todos os Religiofos

das outras Ordens, que a voíTi\ Compa-
.nhia tanto tem vilipendiado , e opprimido,

^ç admiraõ nos ditos livros a vingativa juf-

tiqa de Deos
, qiic com públicos ludí-

brios, e pezadas ignominias aíTmi caíliga

,
a foberba , e orgulho , com que os maltra-

táveis. Lem também os ricos, e apren-

dem a naõ vos darem forqas para crefcer-

des cm infolencia, que os povos Tentem,

X os mefmos Monarcas temem. Lem os

.nobres, e ao menos aprendem a fe en-

vergonharem de vos fazer roda, e fequi-

to , temendo as occultas armadilhas da

voíTa dolofa converfaqaõ. Lem as Da-
mas j e fíollo que taes livros fejaõ para

.ellas humas vezes liqaò feria , e outras

materin de paíTatempo, com tudo mui-
us lempre aprendem a aborrecervos.

Lem os pays de famílias, e perfuadem fe

daquella obrigação , que antes ignora-

vaõ, de tirarem feus filhos da voíTa edu-

caqaõ. Lem os doutos, e armados de

hum jufto zelo , cmpregaô a voz , e a

penna, para que fe augmente, c radique

nos
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nos bons a indígnaca5 contra os voíTos

procedimentos. Lem os ignorantes , e

aprendem a conhecervos , e a motejar-

vos. Lem os pobres, e clamaõ vingança

do fangue que lhes chupaftes das veias com
a vofla iníaciavel ambiqaó. Lem os ne--

gociantes , e concebem contra vós hum
immortal ódio pelo con^mercio

,
que lhes

ufurpaftes. Lê a plebe, e efpantada dos

voíTos exceíTos, moftra vos com o dedo,

c dá-vos publicas apupadas , como fuc-*

cedeo ( fegundo me efcreveraõ ) ultima-

mente em Génova, por tomarem os vof-

fos até o nobre officio de Cortadores.

Lem as Religiofas , e rogaõ aos Bifpos

,

que nao lhes mandem mais 'Jefuitas ^ ou
por Alivjadores , ou Exercitantes , ou
Pregadores, como fez a prudente Abba-
deíla de S.... S.... Mofteiro nas viíinhancas

da noíTa Florenqa, que com animo varonil

vos expulfou para fcmprc do fcuConvento.
Até às eícondidas os lem os vofibs peni-

tentes , e devotos *, eos que cuidaõ feria-

mente no importante negocio da fua fal-

vaqaó, vaó-fe retirando pouco a pouco,
e com geito, dos voíTos ConfeíTionarios.

Aquelles porém, que fó por mero habito

frequentaõ os Sacramentos, e neceíTitaS da

diabólica condefcendencia do voíTo Mo-
ral 9
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ral, para viverem à fua vontade, e fe-

rem penitentes fem convcrfaó , eíTes ^

além de fe rirem occultamente de vós,
aprendem ao menos a naõ fiarem de vós

no aóto da ConfiíTaõ os Íntimos fegredos

da fua confclencia, e muito menos os da

fua caza.

Quem mais lê eftes livros? Quem?
até os voíFos mefmos penfionarios. Pois

que cuidais ? que elles na5 vem , naõ
ouvem, e naõ diílinguem as coufas ? Se

vos daÕ a entender o contrario ( ao me-
nos a mayor parte) he porque fe deixa6

cegar das luzes do ouro. Mas quem fa-

b.e , le chegará ainda hum dia , e virá

huma mudanqa de vento , diverfo do que

agora por mera gratidão vos corre favo-

rável, em que os voíFos valedores mudem
de papel na prefente fcena, e fe valhaõ

ào alto fegredo, que vós lhe confíaftes,

para fazer cahir a balança da Companhia
para aquella parte, em que he inevitável

o voíFo fatal precipicio. Ah que ainda

pode fer , que efpecialmente os noíTos

]Jlo'entinos queiraõ reílituir em parte à

fita. Pátria a honra
,
que aíFrontofamence

lhe roubarão com a fua venal protecqaõ.

Ora que mais quereis ? Para todos

h^m os livros de que fallo, até alguns

. poucos
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poucos yefuitas allumiados tem dellcs lí*

qw j e eu tive o jgoíto de os mandar a al-

guns cm todo o Icgredo , e por final que
Jaõ daquelles que tem lá entre vós bons
aíTentos , e juftamente pela probidade

com que vivem. Conírontaõ elles os fa*

ftos publicados com a pratica da Com*
panhia , e dizem ao ouvido de algum
amigo, que ainda he líiuito mais o que
eftá por publicar. Choraõ os miferaveis

a fua defgraca em ferem parte de hum
corpo taõ corrupto 5 e alguns teriaõ def-

pido a roupeta , fe prudentemente na5
tsm flem fer ob jeóto de huma tyranna per*

ícguiqaõ da Companhia. Outros ha, que
abrazados em Tanto zelo, de boa vontade
cooperariaõ da fua parte para a emenda
de tantos efcandalos , fe os infauftos ex-
emplos dos Belchiores Inchofer , dõg

Joacns de M^rianna, dos Tyrfos Gonza-
les , e de outros femelhantes Varões

,

naò lhes moftraíTem ^ que a empreza fe^

ria inútil, certo o perigo próprio^ e hA^
poíTivcl a emenda alheia. r^ >" hi

Eifaqui tendes o como todo o mutl-'

do he contra vós outros , ao menos lá no
fundo do feu coraqaó. Eifaqui comoniti'»
guem tira de vós os olhos, huns para fe

livrarem de yú3 3 outros para vos coti-*

fronta*
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frontarem com o que de vós tem lido.

Eifaqui o como já eftaÕ patentes até à

Ínfima plebe os iníquos myíterios davof-
fa Politica , os erros efpeculativos , e

práticos das voíTas Aulas , e os exceíTos

horrorofos a que vos arraílrou o Machia-
velifmo do voíTo Governo. Em fira ef-

tais já ta5 conhecidos , como fe foíTeis

apregoados em pVaca; e de meyo mun-
do, que cego vos íeguia

, já naõ contais

fenaõ huns poucos de ignorantes engana-

dos , e vilmente vendidos
,

que todos

apontaó com o dedo, e que vos fazem
mais difcredito, que honra, por ferem a

fabula, e o divertimento dos feus mef-

mos patricios cm toda a claíTe de con»

verfaçaô.

Pofto que eíles fe vejaô elevados a

dignidades, e cargos eminentes, naó me
direis que efperais delles ? Por ventura

naõ tendes já experimentado
,
que (6 fer-

vem de agravar mais a voífa mortal feri-

da, pondo em peyor eftado huma caufa

já per fi mefma baftantemente perdida?

Quando naõ foffe por outros motivos

,

a exceiqaõ legal que cUes tem, ou de

VDÍTos apaixonados , ou de voíTos penfio-

narios
, precifamente ha de fazer nao fo

inútil, mas rjidiculo todo o feu empenho
em
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cm voíTadefenfa. Vós bem fabereis
,
que

já nas Cortes da Europa foraò rejeitados

Memoriaes os mais artificiofos , e fortes,

fó por hirem aíTmados com os nomes dos

voflos valcdores : e notay aqui de paíTa-

gem o conceito , em que a nofla illuftre

Pátria mas vamos adiante , que aíliís

me envergonho, como bom filho, do feu

opprobrio , e deshonra.^ O cafo he , que
naõ me podeis negar , que por toda a

parte vos vedes acoíTados
,
que naõ ten-

des para onde vos volteia , e que naõ po-

deis fubíiílir fiados em voíTas antigas for-

cas. Naõ me direis ? de que vos ferve

combater com a penna, fe bem à voíTa

cufta experimentais
,
que fó vai a fazer-

des mais manifeíta a voíTa ignominia, a

levardes rizadas de todo o mundo, e en-

cherdes cada vez mais as livrarias de obras

contra as voíTas Apologias ? Alem de que,

lembraivos , de que já naõ eílamos na-

quelles tempos , em que baftava dizer

RefpondeO'fe : agora examinaõ-fe muitq
bem as propoftas, e as refpoftas , con-
frontaò-fe humas , e outras com as

provas originaesj e os que naõ podem
fazer ifto, fupprem cita falta, valcndo-fe

daquélles livros, cm que já vem públi-

cos eíles originaes , e vcrgonhofiífimos

documentos. Re*
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Recorrerdes às artes das voíTas árti-

ficiofas cabalas também he erro
,

por-

que hoje em dia ninguém ha que naõ as

conheqa à legoa , e o povo nefta parte

he mais lince , que muitas pcíToas de au-

thoridade , e doutrma. Neíle ponto
mais depreíTa fe teraó por íimplicidades

as venidas dos rabolas mais efpertos, e

velhacos , do que huma verdadeira íim-

plicidade , e cândida lifura de qualquer

Je/uita, Efperardes na forca , e poder ,

iíTo he rematada loucura ; porque além
de íer hum ridiculo fanatiímo , como
bem o prova o erudito Efcritor da ter^

ceira Carta à Dama duvidofa , £sfí. , he muy
incerta huma tal efperança , para com
cila arrotar valentias. Vós r\:\õ vcáts

quanto fua ElRey de PruíTia para fe de-

fender de dous , ou três exércitos , ten-

do alias tropas difciplinadas por ellemef-

mo , a quem fem injuftiqa naÔ fe \>óác

negar o nome de General famofo ? E
com tudo bem fabeis os apertos , cm
que fe vio nefta ultima campanha.

Eu a fallar verdade fempre fiz con-

ceito , de que os 'Jefuitas entre outraá

virtudes religiofas fa5 infignes na da Ar-

te Militar; e para fazer delles efte jufta

juizo, tenho illuítre^ exemplos antigos.
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c modernos , com que eilcs na índia , e

na America aíTombraraõ ao mundo. Mas
huma guerra na Afia , e na America na5
he o mefmo que na Europa -y c fe lá os

Capitães , e Generaes ^efuitas tem na
numero das fuás tropas a vantagem áe
cem contra hum , cá a diíFerenqa tam«
bem he de cem contra hum , mas em di-

verfo íentido. Eu me ex^plico. No cafo

que vós quizeíTeis declarar guerra cá na
Europa , he certo , que logo todos os

Principes por caufa commua le armariaõ

contra vós , c talvez que nem o mefmo
Papa viíTe com bons olhos huma tal ác^-

ordem , e fe porcaíTe indiffcrente , te-

mendo que os exércitos Ignacianos lhe

derrubaíTem da cabeqa a Tiara. He cer-

to também , que os povos já defgoílo-

fos 5 e cfcandaíizados de vós , mais fácil-*

mente, (e muitos leria5 os voluntários)

fe haviaõ de aliltar debaixo das bandei-

ras dos feus Principes
,

que das voflas,

e pode fcr que até fe fizeíTe huma boa
rccluta dos voíTos mefmos ProfeíTos.

Por onde rodo o exercito fe compo-
ria de únicos 'Jefuitas capazes de manejar'
as armas , e de alguns Devotos compra-
dos a pezo de ouro. Accrefcemay a ifto,

que a mayor parte dos voffos naõ íâó y
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toda a caíta de trabalho , mas Xim mol-
les , afeminados ^ e dados a huma vida

delicada , e fedentaria : por onde tira-

dos os velhos , os eítropeados, os melin-

drofos 5 e os defcontentes , íicarvoshia

muy pouca gente , confrontada com a

Europa em armas contra o exercito

Ignaciano. Na'õ fallo dos thefouros

,

que feriaó precifos para manter huma
guerra taõ difficultofa •, porque ha quem
julgue

5 que os tendes de fobejo , para

a luítentar , ainda que duraíTe por mais

tempo 5 do que dura a prefente , que
tanto cufta às Potencias belligerantes.

Logo bem fe vê , que he huma louca

fantaíia , e huma verdadeira fantafma ef-

perardes poder confeguir a voíla fubíif-

tencia pelos mefmos meyos , de que ufaõ

os Monarcas Seculares : e aflim fe eíta

idéa vos veyo à cabeqa , ou vo-la inf-

piraraõ os voíTos fubditos , e apanigua-

dos , naõ lhes deis credito , que quanto

vos dizem , faõ projeóbos formofos ,
pa-

ra vos adularem , e diminuirem as vivas

dores , que vos trafpafiaõ a alma , e deG-

animaõ a conftancia.

Só vos relia huma efperanca , e re-

médio , o qual daõ a entender certas
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profecias que correm , e feitas , fegundo

dizem ,
pelos voíTos Santos Padres defte

terceiro feculo da Companhia. Vem a

fer
,
que tirando-vos em fim a mafcara,

e manifcílando-vos ao mundo pelo que

na realidade lois , fízeftes huma liga com
os Ingkzcs , e outros Proteílantes , e

tentaítes por eíle modo eílabelecer

aquella Monarquia univerfal ,
que al-

guns
5 ( e até dos voíTos ) efcreveraó fer

o alvo , e mira principal da vofTa fanta,

e benemérita Companhia. Eu naõ affirmo

iílo como certo , creyo fim
,

que tem
mais de verifemclhanca

,
que de fima-

tica fufpeita , fundando- me em alguns

caíinhos antigos
,
que vós naô ignorais.

Eiies fim fuccederaó na China , no Ma-
labar , no México , e em outras terras

das índias > mas a pezar de taõ longa

diílancia , delles fomos aíTaz certificados

por diverfos Authores
,
quaes faõ o No-

rberto, o Viani , e os Colle6tores do que
padecera , e obrara na fua celebre Lega-
cia o Cardeal de Tournon. Porém te-

rmos ainda mais authorizadas teílemu-
.nhas i temos ao Venerável Bifpo D.
Joaõ de Palafox , nas fuás duas Cartas a

Innoccncio X. j temos ao Bifpo D. Ber-

nardino de Cardenas . ao Padxe Carlos
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Horatii de Caftorano , e até o Padre de
la Croce , e infinitos outros Efcritores

das voíTas mefmas Mifsões. Mas eu naõ
quero em huma Carta fazer papel de
Hiftoriador : deixando coufas antigas ,

cu fey muito, Padre Reverendiffimo, que
vós por própria experiência [fabcis naô
fcr coufa nova no Governo Jeluitico o
recorrer ao foccorro de Tribunaes Gen-
tílicos 5 c Heréticos , quando faz conta

ás fuás idéas. Lembraivos da protecqa5,

ou mediação
,
que tentaftes o anno paíTa-

do em Inglaterra , e na5 vos efqueca

também o que tendes obrado nefte anno

cm os Tribunaes Efguizaros de Frisbur-

go , e Berne , a fim de que elles prohi-

biíTem naõ fey que Gazetas , ou Papeis

impreíTos nas Officinas de Lugano , per-

tencentes aos fucceílos da Companhia no
anno paflado de ij6o. Naõ digo mais ,

porque a bons entendedores poucas pala»

vras baftaó j e direy fó de paífagem a

extravagante reflexão
,

que fez hum
Amigo meu , ao communicarme como
certas , e authenticas as duas fobreditas no-

ticias. Rematava elle , que vós outros

taõ beneméritos da Santa Igreja achaftes

finalmente o fegredo de ter aos mefmos
Hereges por voáos devotos , e entre el-

les
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ies aos que formão o corpo dos Tribtii

naes.

Por onde bem fe vê , que naõ fera

paradoxo dizerfe , que no fyftema Jefui-

tico para poder fubíiílir a Companhia

,

vos veyo à cabeça a eftranha idéa de fa-

zer liga com os Hereges , como já íízc-

raõ os Guizos no decimo fexto Século
contra Henrique III. dfeFranqa, em que
os voíTos naó cftivera6 ocioíos. Por eíle

modo achareis hum bom arrimo para
naõ cahirdes, viíto naõ vos darem a maS
os Principes Catholicos. Pelo menos te-

nho por muito provável , que quando
vos naó occorrefle tal venida , lerapre
eíla loucura viria ao fentido deíTes que
vos naõ largaõ : Chamo- lhe loucura , no
cafo que quem a idealTe , a tivefle por
faftivel , c útil aos intentos da Compa-
nhia.

A efte refpeito querem alguns (nem
cu vou fora do mefmo) que para bem
do Chriftianifmo feria menos mal efta

manifcfta declaraqaõ do Corpo 'Jefuitico

a favor das Religiões Proteftantes , do
que o inexplicável damno, que elle prc-
fentemente cqufa à Igreja com a mafcara
de Communidade rcligiofa. E a razaõ hc
de hum grande S. Padre , dizendo ,

que
mayor
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itiayor damno.caufa as filiadas de hum
perfeguidor occulto

, que as feridas de
hum inimigo manifefto. E quem pódc
negar , que os Jefuitas todos ( tirando
hum 5 ou outro particular ) formando
hum Corpo chamado religiofo , e oppon-
do-fe , como fe oppoem , ao focego da
Chriftandade , e dos Eftados , caufaò

muito mayor dadno ao mundo , do que
lhe caufaraõ aos Hereges occultos , ou
dizendo melhor, Indifferentes ^ c Religio-

narios ?

Porém deixando de parte a utilida-

de, ou prejuizo , que teria a Igreja uni-

verfal , no cafo. fuppofto de fazer liga

com os Hereges , torno ao meu ponto

,

c digo ,
que em taes circunftancias na5

fó naõ vos feria utii , mas que vos havia

de faltar ,
quando menos o cuidaíTcis ,

eflc imaginado foccorro. Que vos havia

de faltar , tenho-o por certo > porque

aflaz he conftante o antigo , e cfpecial

ódio , que tem os Inglezes à voíla Com-
panhia , e vós bem fabeis o porque, El-

íes poílo que difcordem de nós era al-

guns Dogmas , confervaõ com tudo o

mefmo Decálogo , tem a mefma Icy na-

tural , e eíludaô cm ter huma certa ho-

aeílidade filofofica , que pôde envergo-
nhar

I
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Ics amaõ muito a fociedade humama , a

paz , e tranquilidade dos Eftados , e faõ

fummamcnte zelofos dos direitos do feu

Principc.

Ora fallando fem paixaô ,
parece-vos

poflível , que elles hajaÕ de confentir

em huma liga com a voíTa Companhia
à qual muitas vezes tcn^ elles lanqado em
roftro

5 que cria filhos , os quaes com
fcus efcritos fomentaõ , e defendem por
muitos modos a Idolatria , a Superftiqaõ,

e ate o Atheifmo ? Qiie fazem licita a

blasfémia contra Deos , os perjúrios , e
os facrilegios ? Que dellerraô do cora-

qaô dos homens o fuaviííjmo pezo de
amar ao feu Creador fobre todas as cou-
fas ? Que naõ fó defculpaó , mas eníi-

naõ o modo de commetter ( fem fobre?-

vir caíligo ) cenfuras , furtos , adulte*

rios, irreverências , crueldades (até con-
tra os próprios Pays) ódios, calumnias,
e vinganças contra o próximo ? Que daõ
por licitas as mentiras mais claras , c as

rcftriccões mentaes até no contratar , e
confirmar os aófcos mais folemnes ? Que
defendem as impudicicias mais torpes , que
poíTaõ vir à caberá de hum homem per-
didiílimo nos deleites da carne ?

c Pa-
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*J>Parecê«»vbs- que haó de fazer liga

côm huns homens já taõ conhecidos por
perturbadores da paz publica , taõ tu-
róultuofoá 'péla defenfa das luas con-
veniências , e taõ invejofos dos bens
alheyos , camo bem o moftra a mefma
Hiftoria da voíTa Companhia ? Que queí-

ràõ fer alliados de huma Gente taõ fatai

à prcciofa vida 4os Principes , e que
naõ fó defende fer licito ao particular

confpirar contra o feu legitimo Sobera-
no 5 mas que elia meíma, mafcarando-fe
com o véo da mais fevera piedade, arma
a maõ aos aíTafllnos , exhorta-os , e ex-

cita-os ao facrilego attentado
,
promet-

tcndo-lhes em lugar de eterno fupplicio

a:s gloriofas coroas , e palmas devidas no
Ceo ao legitimo martyrio ? Ora creya

quem quizer
,
que hc faótivel huma tal al-

lianqa porr parte dos modernos Protellan-

tcs } qiié eu fó a crerey ,
quando ouvir,

qiíe era Inglaterra , em Hollanda , em
Genevra , e outros femelhantes Paizes

em lugar de homens nafcem brutos.

IVIuitas , e muitas leys ha de defprczar

hum Inglez, hum Hollandez, 6cc. mui-

ta violência haó de fazer à humanidade,
muito efquecimento haõ de ter das obri-

[ÕQs de hum verdadeiro Cidadão ,
pa-

ra^^S'
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ra confentirem em huma liga taõ dei*-

igual , e contraria à fua educaqa5.

Mas façamos como os Geómetras j

concedamos embora faótivel efta allianqa

à forqa das voíTas maquinas poderofas. È
que utilidade fe vos fegue ? Eu tenho

para mim
,

que eíle foccorro vos feria

mais inútil , que qualquer outro. Por-
que huma de duas , ou ^»ós por efte meyo
pretenderieis levantar Throno , e fundar

aquella Monarquia univerfal , a que no
antigo conceito de muitos afpira a volTa

ambiqaõ } ou talvez vos contentais de
vos fazer tributários , e fubditos dos

Proteílantes. Se pretendeis reinar, cahis

em hum abfurdo , do qual impoíTivel he
ofahirdesbem j porque nem os outros

Príncipes da Europa foíFreriaõ ter paz

com efta nova Monarquia, nem os mef-
mos Proteftantes vos favoreceriaó

,
pre-

vendo que viria tempo , em que feriai

voíTos efcravos , ou ao menos vaíTallos.

Mas fe o que unicamente pretendeis he
ícr feus fubditos

,
quem na5 dirá

,
que

peyoraftes de condiqaó ?

He certo
,

que os principaes Arti-

gos defta liga , e uniaõ fcriaô : Primei-
ro, que cada hum de vósviviria, naõ eút

corpo unido,, mas cada hum feparado

c ii eni
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Companhia. Segundo : que nenhum de

vós reconheceria outro fuperior, a quem
obedeceíTe , fenaõ aquelle Soberano dos

Eítados 5 a que foíTeis agregados, viven-

do conforme as leys do Paiz : e ahi fe

perdia toda a íuperioridade , e mando
,

<lesfazcndo-fe com efta perda as volTas

ambiciofas maquinas. Terceiro : que os

bens da Companhia fe repartiíTem pro ra^

ia por cada hum dos Ex^'JeJuitas , para

fua honefta fuítentacaó , e que efte ti-

veífc do fundo aílinalado dominio dire-

élo , mas que na falta de herdeiros natu-

jaes foíTem os ditos bens para o Fifco ,

ao qual íe incorporaria também os íobe-

jos das rendas, feita a diftribuicaô : e eif-

aqui que ficáveis impoíTibilitados para

vos fazerdes poderofos. Quarto : que ne-

nhum dos novos agregados podeílc gozar

das honras concedidas aos Icgitimos Ci-
dadãos das refpe<5bivas Cidades , ou Re-
publicas , fenaõ depois de certo numero
de annos , ou geraqões , em que fazen-

do ferviqos dignos de hum bom Cidada5,
vieíTe a merecer efta diftinfta honra :

e eifahi vos quebravaõ as forqas para fer-

ies ambiciofos , e foberbos.

Eftas , c omras femelhances feriaó

as
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as condições , fobre as quaes firmariaã

os Prote dantes o feu Tratado com o Cor-
po da voíTa Companhia; mas delias bem
vedes , que em vez de fortificar , ou ef-

tabelecer a voíTa Monarquia , virfe-hia

a arruinar pelos mefmos meyos, com que
lhe procuráveis huma eterna duraqaô.

EíTa Companhia chamac^a de 'Jefus ,
que

agora fublifte , para logo fe desfazia de
niodo , que nem delia ficaria veftigio j

antes vós outros , em vez de dominar o
Univerfo ( como dizem que tanto appe-
tcceis ) ferieis huns miferaveis , difperíbs,

fem fazerdes vulto no mundo. Veriao
cntaõ completos os feus ardentes defcjos

os voíTos adverfarios , de cujo numero
me naõ quero excluir , vendo-vos dcf-

truidos , e aniquilados. Os fanáticos fal-

tariaõ de contentes , prefenciando o
prompto eíFeito de fuás vãs idéas na j4
imroinente ruina da Companhia.

E para que vós , Padre Revercndif-
fímo, vejais

, que ifto em mim naô hc
querer mettervos medos , além do allu-

via5 de livros
, que quotidianamente fa-

hem contra vós , e que todos martclla5
ncfte prego , lede efte Soneto

,
que an-

da hoje pelas mãos de todos , feito por

hum grande Poeta , c Letrado da Lom-
bardia,
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tardia , o qual vos tranfcrevo do mef-
líio modo que elle mo mandou.

SOBRE O ESTADO
da imiverfal decadência , ^m
que prefentememe je acha a

Copipanhia.

F
SONETO.

TJ il colpo in Portogal d' Apoplefíia,

Che fenza minacciar piombò di fatio j

In Spagna è una Poftema interna , e ria
,

Che il Polmon tutto quaft ha putrifatto.

In Franciã elV e una Febbrc , chsM'' avvia

In maligno a cangiar poi tutto a un trattoi

-~'Un Canchero h in Germânia ^ che via via
•'^ Cheto rode la carne , e di foppiatto.

Morfali inflrmità fon tutte quefie ,

Che fia rohufto ei pur vegeto , e grafifo ,

Al corpo Ignazian fon troppo infefie :

Ond' è per lui vicin V ultimo pajffo :

Voglia Iddio , che vediam una tal Peíle

A giorni nofiri andar a Sanatafifio.

Vos bem vereis que eftas minhas refle-

xões , alem de ferem per íi meímas mui-

tò^iaturaes, cem igualmente a feu favor

.

' ai-

1



guns exemnlos na geral Hiíloria Ecclé-
íiâltica de Moíleiros inteiros de numero-
íos Monjes , os quaes por fazerem com
os Hereges hunva lemelhante allianqa ,

fe viraõ confrangidos a ficar íeus fubdi-

tos , perdendo com os bens temporaes
ludo o (]ue tinhaÕ de particular na lua

forma de viver. Qiiep pede mercê , e

íoccorro , ainda que fique vencedor ,

naó ha de pretender enthronizarfe , e do-
minar entre aquelles, que lhes empreita-
rão as fuás forças , fenaò com ufura , ao

menos naÕ com animo de perderem o
capital. Mas deixemos já eíle ponto, co-
mo coufa das impraticáveis

,
por naÕ di-

zer impoíTiveis.

Ora 5 Padre ReverendiíTimo , que
ha de fer de vós, e da voíTa Companhia,
fendo todos o objeólo da geral indigna-

Ç^^ ? Continuar no mefmo fyftema de
govcrno , e no mefmo teor de vida af-

""1 no commum , como no particular ?

líTo feria querer de veras, e em todos os

modos a voíTa deílruicaó. Ou feja jufta,

ou injuftamente , o certo he
,

que tth*

dcs por inimiga a mayor parte do mun-
do , e efla a mais poderofa , e a mais
douta •, antes a fallar toda- a Verdade ,

íaõ pouquifEmos , e ( fegiindo o voíTo

Vo-
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Vocabulário ) ?ainda mais que pouquifli-

mos , os que vos profeíTaõ íincera ami-

zade. Ha já hum feculo que todos cia-

ma5 : Ou reforma , ou extinção -, e deíle

modo como podeis eftar feguro , de que

hum dia naõ cheguem ao Ceo os clamo-

res de tanta gente ?

Lcmbraivos .do que fuccedeo aos

^Templários ^ dos quaes he a vofla Compa-
nhia em tudo hum fiel retrato. Lcmbrai-
vos do fim que tiveraô os Humiliatos

,
que

fendo menos culpados do que vós outros,

e menos aborrecidos do publico , acaba-

rão , quando menos o temiaõ. Clama-
va-fe também contra eftas, e outras Or-
dens Religiofas : Oii reformai , ou extin-

ção ; mas porque fe fizeraõ furdas , e íe

obftinara5 nas irregularidades da fua vi-

da 5 fora5 inopinadamente delmembra-

das, e deftruidas. Ora fera coufa impof-

íivel
,
que à Companhia venha a lucce-

der o mefmo ? O figuralla na imagina-

qaô fervi eíFeito de fanatifmo ? Por ven-

tura ceíTou já aquella continuaqa5 de

cauGis deftruidoras da voíTa Religião , de

que faz memoria por boca do feu Anti-

Jefuita Hiftorico o Author da Carta à Da'
ma Duvido/a ?

Ah que o langue de tantos Prínci-

pes ,

i
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pcs 5 naõ fe vendo vingado , ainda cla-

ma contra a voíTa rubfillencia. A honra

do Vaticano , do qual por tantas vezes

tendes zombado com as voíTas multipli-

cadas defobcdiencias , eftá pedindo ,
que

a reftituaó ao fcu decoro devido. O ef-

candalo de tantos Povos eftá clamando

pela neceíTidade de hun^a juítaíatisfaqaõ.

Ora pergunto : e o langue dos Princi-

pes , a honra do Vaticano , e o efcanda-

lo dos Povos póde-fe vingar , ficando a

Companhia do mefmo modo que eílá ao

prefente ? He certo que naó : por iíTo

tudo confpira para a voíTa aniquilaqaô ,

c verá o effeito de feus defejos , fe vós
,

Padre ReverendiíTimo , naõ oppozerdes

ao Ímpeto da corrente ,
que ha de fub-

mergirvos , hum forte , e feguro repa-

ro. Todos os remédios , de que até aqui

ufaraõ os voíTos Antcreflores , bem ve-

des o quanto fao inúteis cm hum feculo

taõ aclarado. He precifo pois cuidar em
outras meyos

,
que fejaò mais effica-

zes.

Ora attendey ao confelho , que vos

dá hum voíTo antigo Amigo , e refleóli

bem nelle , que fó para vo-lo dar , h(y

que me refolvi a efcrevervos , e crede

que na5 tem outro fim efta Carta. No
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cftado em que vós eftais, naó ha mais re-

médio fenaõ , ou conferir ir , e cooperar

para a tocai deílruiqaõ da Companhia ,

ou mudar de politica , e (iftema de go-
verno, reformando os voíTos fubditos do
modo que defeja a gente re6ta , defapai-

xonada , e prudente. No primeiro re-

médio impoffivel he que concordeis j e

clefculpo*vos
,

porque toda a parte de

qualquer corpo , ou feja boa , ou cor-

rupta , naturalmente defeja , mais do
que a própria, a fubíiílencia do fcu To-
do. Mas por outra parte , de que vos

ferve huma confervacaõ taõ ignominiofa,

e odiada por todo o mundo ? O viver en-

tre milprofperidadestemporaes, mas fem
reputação , fenaõ entre os máos , fem ou-

tro nome , fcnaÕ o de perniciofos a toda

a fociedade humana , c fem outra honra,

fenaõ a que fonhaõ os impíos ,
pondo o

fito fó na execuqaõ das fuás iniquidades

;

jviver por efte modo he paíTar huma vi-

da muito mais miferavel , do que a mef-

ma morte.

Deveis pois ncceíTariamente reduzir-

vos a tomar o outro remédio , como
mais feguro expediente 5 ifto he, cuidar em
huma geral reforma de governo , e de

4ifciplina. Ora deita reforma vos quero

eu
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CU propor hum methodo em Difcurfos

breves , e íimples , como no principio

vos difíe , e hirey dividindo-os por Ca-

pitulos 5 cada hum dos quaes , fe o obfer-

vardes com a devida reflexão , fera hum
podcrofo remédio para entrardes na gra-

c;a do publico , e eftabellecerdes aquelle

bom nome
,

que teqj as outtas Ordens
Religiofas , e com efpecialidadc as mais

reformadas. Mas vede lá o que fazeis ;

naô vos venhais logo defculpando com
as voíTas Regras , e Conílituicõcs , ur-

didas pelos voíTos Antigos. A Compa-
nhia, fempre que lhe fez conta, nenhu-
ma difficuldade teve em fe apartar das

fuás Leys efcritas : pois fe ella fempre
foy muy pouco cfcrupulofa da dita ob-

fcrvancia lá para os feus fins políticos
,

origem de tantos efcandalos
,
poique ha

de ter agora difficuldade em pôr de parte

as ditas leys, quando fe trata de as melho-
rar , e de as fazer immediatamente con-
ducentes para a perpetuidade de todo o
Corpo ?

'^

Ora naô entendais
, que eu preten-

da reduzirvos à auíteridade dos Cartu-
xos , e de outras Rcli;^iõcs penitentes.

Tal naÕ intento j porque feria fazer de-

maziada violência a geme pouco exercii*

rada
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tada em afperezas, e por outra parte mal
lograr a minha efperanqa. Só vos hey de
propor aquelles pontos, que dizem Vef-
pcico à externa Politica, e fobre ellesfa-

rey algumas reflexões politicas j efperan-

do, que a moral reforma do efpirito naf-

ça per íi mefma, ou fc funde com feria

ponderaqaõ fobrc eíle plano , a que dou
principio.

PONTO I.

Tazer verdadeira vida de Religiofos , e mò
querello fer fó no nome.

POis que a Companhia cftudou fem-

pre em arrogar a íi hum lugar na

Igreja de Deos igual ao que occupaó as

Ordens Religiolas, e por tal fempre quiz

fer reputada , enchendo-fe de todos os

privilégios , e honras
,
que às outras Fa-

milias concederão , ou os Papas , ou os

Concilies, ou os Principes> pede a boa
raza5 , e também o quer todo o mundo,
que já que tendes as honras , tenhais

igualmente os encargos da vida Religio-

fa. Vós bem fabeis que Religiofo quer di-

zer homem todo dedicado, e confagrado

ao efpccial ferviço de Peos noflb Senhor.

Exerci-
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ExercitaÕ os mortaes efte efpecial fcrvi-

co, fegundo o ufo, e difciplina do anti-

go, e novo Teftamento : Primeiro: fe-

parando-fc totalmente do mundo , con-

forme a regra de Jefu Chrifto, dada aos

que o querem feguir de perto , como
feus verdadeiros difcipulos, deixando Pá-

tria , pays , parentes , filhos , mulher ,

marido, e bens, para haverem de rece-

ber o riquiíllmo premio de cento por hum.
Segundo : empregando-fe com todas as

forças da alma naqucllas obras, que fe

encaminhaõ ao culto de Deos , como
v.g. a continua meditaqaõ fobrc aLey do
Senhor, fobre as verdades eternas, e fe-

bre as grandezas do AltiíTimo , conforme
preferevc o Apoftolo : Die , ac mãe in

lege Domini meditantes , £5? in orationihus

mi vigilantes. Além deita obrigaqaó empre-
f gaó-fe os Religiofos no canto dos louvo-

res divinos, para os quacs he deftinado

o Pfalierio 3 e a ifto eílaó eftreitiíTima-

mentc obrigadas todas aqucUas Commu-
nidades

, que querem ter a gloria de per-
tencerem à Jerarquia Ecclefíaftica, co-
mo em muitos lugares o inculca o mef-

1^
mo Apoftolo : In Pfalmis, (^ Hymnis ,

• £5? Canticis fpiritualihus cantantes , £5? pfa^
Untes in cordihs veflris pminç (^c. Ter-

ceiro,
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ceiro , rogando continuamente ao Senhor
das mifericordias também pelo povo
Chriftaõ , chorando os feus pcccados, e

intercedendo igualmente pelas fuás tem-
poraes prolperidades. Ifto nos Religio-

fos , e Eccleíiafticos he obrigação naõ
menos de caridade, que de juítiqa, affim

legal, pelo que refpeita ao feu eítado,

como commutativa, pelo que toca aos

bens temporaes , e efmolas que perce-

bem i pois que os fieis lhas da5 com a ta-

cita condiqaÕ , de que continuamente ro-

guem a Deos por elles.

De tudo ifto fe fegue, que deve a

vofla Companhia viver em filencio , c

retiro, e praticar hum total defapego a

todas as occupaqões feculares, e munda-
nas. Deve introduzir o Coro, o c^nto,

e o exercicio da Oraçaõ mental em com-
mum. Bemfabeis, que eftp. fpy fempre

o dezejo, ou, dizendo melhor, a vontade

expreíTa de todos os Summos Pontífices

a refpeito da voíTa Religião , fem excep-

tuar até aqueíles, que delia permittiraó,

ou confirmarão o Inftituto. A falta de
todas eílas coufas foy a que logo no prin-

cipio fez a voíTa Companhia odiofa em
todas as terras , onde fe introduzio , e a

caufa porque experimentou fempiternas

contra-
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contradições no feu eftabelecimenco /
chegando alguns povos a dizerem

, qué
ercis peiores que os Turcos, porque naô
querieis louvar a Deos, em cuja milicU

vos alillavcis. O mundo, meu Reveren-
difiimo, he fummamente foberbo, e por
iíTo aborrece quem o engana, e delle ef-

carnece. V. g. vê que vós arrogais o
nome de Religiofos} vêvquedeíles ufur-

pais os privtlegios , as honras , e as ren-

das , ou efmolas , e por iffo pergunta :

E quaes fad as occupaçÕes próprias de homens

Religiufos ? He por ventura o pregar , o
confeííar , e o dar Exercícios efpiri-

tuaes ? Todas eftas occupacões fa6 accef-

forias ao eftado Religiofo, e que fó Ic

podem exercitar bem por homens de ora-

qaó , e de virtude. O Coro, as preces

particulares, e publicas, o continuo ex-
ercido da oracaõ em commum , e cm par-

ticular , cilas fim, que faô as occupa-
cões , que diftinguem as pcíToas Religiõ-
es das Seculares, c eftás faõ as que to-

dos queremos nos Jefuitas. De outro mo-
do diremos, que ellesnos enganaô, cha-
mando occupacões conftirutiyas da vida
Religiofa àquellas, que fó faõ accefib-

rias ao mefmd teor de vida. Por iíTo bom
fcrá que os nau haja no mundo , c vi-

vamos
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vamos íó com os Rcligiofos verdadei-

ros.

PONTO II.

Deixar o amhiciofo fyjiema de governar tudo,

PAra fe confeguir eftc primeiro cfFei-

to, bem vedes o quanto he precifo

deixar por huma vez a idca , c ambiqaô
de dominar o mundo. Por tanto he ne-

ceílario que comece por vós eíle grande

iacrificio : fim por vós , perdendo aquel-

]e ar foberano de Monarca univerfal.

Deitay fora em má hora tantas fecretas

cfpias, que até aqui fuílentaftes a pezo
de ouro nos gabinetes dos Principes j

tantos mafcarados exploradores, que ten-

des nas Congregaqõcs de Roma , c nos

Palácios dos Cardiacs , c dos Minillros

Eftrangeiros j tantos cfpeculadores , que
vos aviía5 do que fe obra nos Tribunaes,

do que fe paíTa nos Conventos Religio-

fos , e até do que fe faz nas cafas particu-

lares. Fora 5 fora tantos Engenheiros, Ar-
quiteótos , Capitães, Pilotos, e Artifices

todos veílidos de "Jefuitas , e que man-
tendes com o fangue dos pobres. Fora

eíTas muni qões de guerra , que pela ma-
yor
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yor parte efcòndeis lá nos lugares fubter*

raneos dos voíTos Collegios , e fora eíTes

thefouros , que tendes enterrados. Ex-
tingui eíTe voíTo Senado domeftico ^ que
vos faz efcravo na voíTa mefma fobera-

nia, e que com mil adulaqoes, e extra-

vagantes idéas de grandeza vos faz hum
fanático idolatra de vós mefmo.

O mundo na5 pôde foffrer em vos
eíTa ambicaô de Monarquia ^ e lhe pare-

ce hum enormiíTimo monftro , depois que
leo no Evangelho aquelle : Reges gentium

dominantur eorum: los autem ncn fic\ e fa-

be
5
que Chrifto o diíTe expreíTamente,

quando os feus Difcipulos fe pczeraõ a
difputarentre íi fobre preeminências, c
mayorias. E tem razaò o mundo em vos
aborrecer; porque o reinar, e dominar
temporalmente naõ parece na commua
idéa dos homens Chriftãos coufa própria

de Frades , ou de Religiofos ( como vós
quereis que vos chamem ) mas fim da-
quelles que naô quizeraô defpedirfe do
feculo , nem profeíTaraó com efpcciali-

dade de feguir à rifca os paíTos dejefu
Chiifto, que diíTc também em outro lu-

gar; Regfjum meum non eft de hoc mundo.
Pois que pretendeis meu Reverendif-

íimo ? navegar contra a corrente de todo

d o mvjfl::
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O mundo ? E que tirareis dahi. Parece*
vos que clle vos ha de deixar gozar em
polTe pacifica a voíTa Monarquia ? Como
vos enganais ! Ora deixay de andar dia,

€ noite a quebrar a cabe-qa , e amofinar o
Goraqaõ com efle fanatifmo. Quereis que
o mundo vos trate com verdadeira efti-

maqaõ , e vos renda finceros obfequios ?

Portaivos do modo que o mundo quer.

Cuiday fó em governar , c mandar aos

voffbs Frades , e naõ vos metais em mais

nada. Seja ella huma das ieys fundamen-
tics da volTa Reforma 5 iftohe, queaju-
TJfdiqaõ do Geral pro tempore naô fe ex-

tenda fora da Ordem. Contentaivos ,

que naõ he pouco governar huma Reli-

gião inteira, qual he a vofla: eítou certo

que o Secular mais ambiciofo fe daria

por contente. Vede como hum Geral

dos Dominicos , dos Francifcanos , dos

Carmelitas 5cc. he honrado, e de todos

r-efpcitada a fua Dignidade. Até fe che-

ga a pôr em queftaõ, le fegundo a regra

éc boa Politica feria acertado deixar

qualquer delles o feu cargo, para veítir

a Purpura de Cardial : e refolve-fe com-
mumcnte que naõ, prefcindindo de ter

efpeci il vontade de largar o capuz. Tao
grande he a reprcfcntaqaõ de qualquer

deites Generalados

!

PON-
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PONTO IIT.

Deixar as Cortes , e adherencias com os

Príncipes. -^i

NEfte ponto appello para a experi-

ência de todos , mas muito mais

para a da mefma Companhia. Vós beni

fabeis o grande prejuizo
,
que tem caufa-

do à voíTa Religião , e a outras muitas

o exercício , e empregos nas Cortes j

com efta diíFerenqa porém , que o dam-
no às outras Ordens ficou fó nos particu-

lares , e o da Companhia , fuppofto o
vofib Machiaveliítico Governo, ditfun-

dio-fe por todo o corpo. Ora dizeimc t

os exceflbs em que ultimamente cahio a

Companhia, e o ódio univerfal que hoje
lhe tem as Cortes da Europa , naõ pro-
ccdeo tudo daquella demaíiada familiari-

dade, que ella tinha em outro tempo no
Paço de Portugal , e de Franqa? Mas
deixando de parte eftas relevantiíTimas

perdas , e trágicas confequencias ; por-
que quero crer, que vivamente as fenris;

rogo vos que por hum inítante, valendo-
vos daqucUas precisões mcntacs

,
que

tanto vos fu5 famihares , fupponhais ,

d ii que
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que naõ fois o Geral dos j^^/^/Ví^j, mas fim

aquelle Secular o Senhor Lourenqo Ricci,

intimo amigo meu , antes que a juftiqa

Divina por alguma occuita caufa o con-
dem n-iíTe a veftir o habito Tgnaciano , em
tempos taô relaxados. Vós que tiveftes

trato peíToal , e de correfpondencia epií^

tolar com o P. Malagrida, e que aílim

no tempo de Secretario, como no prc-

fente de Geral, certamente fabieis pala-

vra por palavra as Conferencias efpiri-

tuaes dcfte Heroe com a voíTa gloriofa

JMartyr a iMarqueza de Távora, naõ te-

reis grande dificuldade em fazer huma
tal precifaõ.

Fazey de conta
,
que tornaíles à ida*

de de mancebo, a qual paíTaftes naõ em
Pariz, Madrid, Lisboa, eVienna, mas
em Florença } e fupponde que vamos
ambos juntos , como muitas vezes hia-

mos , ao Palácio de Piííi j e que paíTa-

das a3 primeiras Ante-camaras, vieis alli

hum yefuita emproado , fazendo debaixo

do nome de Thcologo a figura de Gen-
til- homem de Camará-, acolá outro feito

recebedor dos que pedem audiência, fen-

do na realidade fó ConfeíTor 5 para aquel-

la parte outra, que com o titulo de Ca-

pellaõ he o Secretario dos Memoriaes;
poi
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por eftoutra outro, que com o nome de
Pregador faca dos pretendentes , e de
quantos chegaõ, o motivo porque pe-

dem audiência. Em fumma, fíguray na
vofla imaginaqaõ , que eílais vendo toda

aquclla noíTa antiga, e pequena Corte,
chea de ^efuitas , e outros Frades pre-

fumptuofos , e foberboss, que emõ infal-

liveis nas falas do dito Palácio antiga re-

fidencia dos noíTos Principes.

Ora eftais lembrado daquella odiofa

idéa,\que no tempo da nofTa mocidade
nos imprimia huma tal viíla , quando
hiamos juntos adita Corte? Qual lem-
brarvos ! Pois lembra-me a mim muito
bem

,
que diziamos por entre os dentes

:

Que efcandalofas figuras ! He poíTivel,

que homens de profiíTaõ Religiofa faqa5

papel de Cortezaos, e que por fuás mãos
paflem todos os negócios públicos , e

particulares do Eftado? Eh! que Frades,

c Clérigos fó devem eftar no Coro a lou-

var a Deos, e no Confeflionario a fervir

à falvaqaõ do próximo. Eíla he a fua

ProfiíTaõ , e fc queriaõ feguir a vida da
Corte , deviaõ naõ largar o feculo j fe

bem que muitos ficando nellc , apenas

feriaõ admittidos a guardar as portas , e

fagãos do mcfmo Pa^^j cm cujas Antc-

cama*
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camarás fazem a principal figura.

Ora fe huma tal imprefTaõ, e efcan-

dalo nos cauíliva eíhi viltaem tempo , em
que éramos rapazes, que cíTeito naõ fa-

ria ella em tantos homens de juizo , e cx^

pcriencia , que entaõ fe contavaõ era

abundância na nofla Pátria ? Que admira-

ção naõ íiiria a tírntos foraíleiros de* cali-

dadc, e de letras
,
que naquelle tempo

vinhaõ a Florenqa? Se eu quizera, mil

hiftorinhas pudera contarvos a efte pro-

pofíto, mas naõ he eíle o meu principal

argumento. Baíla o exemplo apontado
para conprehendcrdes, quccfta noíTa fingi-

da icena, reprefentada no theatro da nof-

íd antiga Corte , he huma fatyra moral

Gontra o Fradaifmo ,
que fe introduz à

forqa, ou com devotos artificiosnos pri-

meiros lugares das Cortes com tanto ef-

Candalo , e indignaqaõ dos que leguem
ao mundo. Eítou vendo agora , le me
regais nos Seculares eíle ódio, e horror

aos Frades Cortezãos, trazcndo-me por
prova aquellas apparencias de refpeito, c

veneração, que clles recebem até da pri-

meira Nobreza Florentina. Ah meu P.

Revercndiííimo, que vós fois o prin-^eiro

que fabeis fer eíTe refpeito (que em mui-
tos pafla a vil fervidaõ ) huma prccifa ne-

cefíida-



ceíTidade, c huma pura lifonja à Corte.

O provérbio que diz ; Faze fcfia ao caõ

por amor do dono
,
prova bem , de que na-

tureza foíTem em outro tempo huns taes

obfequios. Naõ fey fe eftareis lembrada

(porque na5 me occorre agora, fe eíla-

veis ainda no feculo) do tempo em que a

rDÍTa Corte mudou de eftylo , e entroii

t defalojar de Palácio a ^tantos Frades , e

Clérigos. No cafo que vos lembre, co-

no a mim , bem fabeis, que o mefmo
f)y reftituillosaos feus Moíteiros, e Co-
D, que ver as fuascellas dcfertas, e def-

pvoadas as íuas igrejas. CefTou o allu-

vaõ de carruiigens às fur.s Portarias , e

dí gente aos íeus Confeílionarios 5 aca-

bTaõ-fe as viíitas frequentes, deraõ em
rc:o os mimos continuados, c apagou fc

o -.huribulo das adorações , e obfequios.

E e na5 foíTe o credito, que ainda pre-

tenie ter na Corte de Vienna o voíFo P.

Nicolai Theologo Imperial (que eílnn-

do coente, foy vifitado pelo noíTo Ar-
cebiho , e pelo Núncio Borromeo) e

naõ ncnos o P. Ximenes Geógrafo Im-
perial, nem huma fó alma hiria a cílc

Collego de S. Giovannino j mas eftes

dous irdividuos ainda attrahem alguns

poucos vagabundos , e neceílicados ,
que

à noite
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â noite lhes vaõ fazer fala , creyo que ao

cheiro do chocolate, e caííé, com que o

Nicolai engoda efta gente
,
que na ver-

dade pelo conceito que fe faz delia , vos

rende bem pouca honra.

De tudo ifto , e do muito mais que

poderia dizervos , deveis concluir, qu:

naõ he eíFeito de amor , e eftimaqaÓ d

fequito de Nobreza , e de Povo
, quf

tem os Frades cortezãos > mas fim , ou dt

ceio , ou de neceíTidade , ou de lifonja

Por ultimo eftay certo
,
que pois que to-

dos osChriftãos fabem muito bem, quá
fejaa regra dada pelo Apoftolo a todos <s

que fazem profiííaõ de vida Ecclefiaít-

ca , e muito mais aos Religiofos , iíb

he : Nemo militans Deo impUcat fe negotis

f^ecularibus , todos haÕ de eftimar míis

o leigo Cofínheiro dos Cartuxos , ou o Fa-

teiro dos Barbadinhos
,

que fó cuid/m

do feu humilde minifterio , do que os

voíTos celebres Caufinos , Magios , I^ai-

nez , e outros. Mayor reípeito Ihescau-

farás cíTes Leiguinhos nas fuás p>bres

officinas , do que fe podeflem tonar a

ver em Hefpanha ao Padre Ravgo no
Minifterio delRey D. Fernando \I. , e

os Padres Gonfalves , e Carboni io Ga-
binete de Portugal j efte no leinado

/ dei-
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delRey D. Joaõ V. , e aquelle no del-

Rey D. Sebaftia5 , em que fizeraõ tanto

ruido, que pareciaÕ adorados dos Povos.

Accrefcentay a iílo a qualidade do fecu-

lo critico , em que vivemos , e o refpei-

to que tem hoje a voíTa Companhia , a

qual era intrigas de Cortes fcmpre pade-

ceo indeléveis, e vergonhoíiíTimas accu-

faqões. O mundo he cíego para julgar

de íi mefmo , mas he lince para julgar

dos outros , e pela mayor parte põem as

coufas na razaõ. Na5 quer paralogifmos

de fa6to
,

quer que cada hum faca a fua

figura
,
que lhe toca , ou por condiqaÕ

da natureza , ou por eleiqaõ do eftado
,

fcm que na fcena tome afio papel que
fazem os outros. Quer ver clara , e dif-

tinóta aquella diverfa ordem , e diítri-

buiqao de ClaíTes , de Officios , e de

Profifsões
,
que forma toda a fua formo-

fura , e harmonia.

Por iíío fó quer ver ao Soldado nos
feus exercicios , e naô mettido nas aren-

gas forenfes } ao Letrado efcrevendo à

fua banca , e naõ nas Juncas de Theolo*
gosj ao Cortezaõ nos Paqos, eao Frade,

c Clérigo , ou ( para evitar qualquer vof-

fa cavilaqaõ ) ao homem Ecclefiaftico fó

quer ver , já no Coro cantando os lou-

yore?
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vores Divinos , já rogando pelos pecca-

dos do povo. Efcandaliza fe muito o
inundo , fe vé a hum deíles em ar de ga-

lan com as Damas , como fez em Flo-

rença hum voíTo Theologo de barbas ,

que inftruido por Ovidio , diíTe hu-

ma vez defte modo : Senhora , toda efta

noite pajfey fonhando cóm vofco j e apenas

amanheceo , levanteime , e pareciaÕme mil

annos os injlantes em que me demorava a vir

heijarvos a maÕ. Naõ diíTe mais
,
porque

o interrompeo o criado com o choco-
late.

Efte , Padre Reverendiflimo , naõ
he o modo de vida

,
que deve praticar

hum Ecclcíiaftico , porque até o abor-

rece o fecular de bons coftumes. Antes

o mundo Chriftaõ , e pio, pretende com
juftiqa

, que haja nos homens confagra-

ilos a Deos aqueíla ordem , e difpofiqaS

no feu obrar, que manda o Apoílolo :

Omnia honefte ^ (^ fecundum ordinem fiant

.

O voflo Alapide explicando eílas pala-

vras , atinou bem na razaõ , dizendo :

^iia hic ordo etiam in rehus indiffercntihus

alios (etiam Infideks) valdè ^dijicant. Pois

fe edifica muito a boa ordem , logo a

confuTaõ dará jufta matéria para efcan-

dalo i ifto he , logo o ver Religioíos , o
ver
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ver 'Jefuiias frequentando por habito as

Cortes , e Palácios , naô he fegundo a

boa ordem inftituida por Chrifto, incul-

cada pelo Apoílolo 5 e jurada por quem
para fempre fe defpedio do mundo 5 mas
íim fegundo as irregularidades , e con-
fusões

5 que approva , e infpira a rela-

xação dos mundanos, ^inda tiro outra

confequencia : logo os Religiofos , e

'Jefuitixs palacianos daô aos fieis , e infiéis

grandiífima matéria de efcandalo , dó
qual juftamente vem a nafcer o ódio , à

averfaõ , e o vilipendio do Povo fiel , e

Infiel.

Ora eu muito me tenho extendido
neíle Capitulo. Perdoaime , Reveren-
diílimo , rcfleólindo em que a matéria

era em Í\ muito vafti , e aflaz importan-
te para a Reforma. Concluo pois

,
que fe

chamem para o Clauílro todos os Jefui-
tas palacianos

,
que naõ faõ poucos :

obrigay-os a viver no retiro do cubiculo,
e no exercicio do filencio , do Coro , e

da Oracaõ Mental, como fazem asCom-
munidades reformadas. Por cfte modo
ate fe ampliará muito mais a voíTa Mo-
naftica Authoridade

, porque os tereis

mais obedientes , e fujeiros. Para o fu-

turo feja huma das leys fundamentaes da

Re-
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Reforma , que nenhum Ignaciano por qual-

quer titulo , ainda que feja efpiritual ,

íirva em Corte a algum Principej e que
nem o mefmo Geral poíTa em tal dilpen-

far. Mas vede lá bem ,
que mó fucce-

da a eílas leys o mefmo que tem fucce-

dido a outras , feitas na Companhia fo-

bre a mefma matéria j quero dizer que
naõ fejaô leys fó para enganar a gente íim-

ples , e naó para íinceramente feguarda-

xem > pois que no mefmo tempo que fe in-

timava6 5 fe tranfgrediaõ fem algum caf-

tigo em todas as Cortes da Europa. Fa-

qaó-fe , e obfcrvem-fc i aliás extingua-

fc a Companhia.

PONTO IV.

Tirar de huma vez todas as Pensões,

TAmbcm efte ponto he dos mais im-

portantes
,
para fe conleguir a Re-

forma. Todos os voíTos Penfíonarios ou
fejaõ de alta , e eminente esfera , ou de

humilde , c baixa condição , fa6 pelo

menos reputados por gente vendida à

Companhia , para lhe dar gofto , e favo-

recella cm qualquer fua entrepreza , e

idéa , por mais extravagante que feja.

Ora
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Ora vede fc fe pôde dar motivo mais na-

tural
,
para elles , e cila ferem aborreci-

dos de morte. Correfponde-lhes a Com-
panhia pelos mefmos paíTos , apoyaHdo , e

defendendo todas as bellas hiftorias deites

feus apaniguados , e ainda aquclles que

immediatamente na6 dizem refpeito a

ella 5 porque he huma prefumpqaõ bem
fundada

,
que efta gente'' naõ dá, nem fe

quer hum paíTo , nem diz huma fó pala-

vra
,
que naõ feja por acqaõ , e movi-

mento do Corpo jefuitúo , ao qual fe

venderão como efcravos. Por onde fe ef-

tes taes faõ peíToas de 'authoridade , o

que tirais defta idéa , he adquirir huma
infinita multidão de mal contentes, que

de vós murmuraò , c de inimigos que fó

cuidaõ na voíTa ruina.

Daqui vem ferem eíTes Penfionaríos

a fabula de todo o mundo , e apontados

com o dedo , como os mefmos 'Jefuitas,

A pezar de ferem peflbas ác eminente
authoridade , ninguém ha , que naõ òqÇ^

preze , e efcarneça das fuás determina-

ções , ainda que claramente naõ digaõ
jefpeito aos incereíTcs da Companhia ,

pela fobredita prefumpqaõ publica , de
que tudo procede de hum mefmo efpiri-

to , univerfal motor de toda$ as fuás ac-
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^ôes j quero dizer , o ouro ^efuitico^

KaÔ fallo na opinião que adquirem de
almas vis , iniereíTeiías , ambiciofas ,

e perdidas, afllm como o he a de qual-

quer "Jefuíta admittido ao íegredo do Go-
verno.

Para provar o quanto a voíTa Com-
panhia , e os Peníionarios delia faõ odio-

íos a todos 5 e o quanto fe zomba das

fuás determinações , nao quero outro

exemplo 5 fenaõ hum bem moderno ,

do qual naõ fe efqueceraõ tantos livros ,

que contra vós tem fahido , como bem
notou hum dos voflos Elcritores Botta"

grifianos. Por naó contar o cafo ab ovo ,

lembrarmehey fó do fim delle , e deixa-

rcy em filencio o mais que prccedeo def-

de que fahio huma certa Carta , ate à
partida do Miniftro de Portugal. Man-
dou o noíTo Eminentiífmio queimar pu-
blicamente por maõ do Algoz , creyo

que em 31 de Janeiro áo anno paflado ,

aquelle famofo livro , em que fe conta*

vaõ as virtudes da voíTa ReligiaÕ. Eque
cafo fez o mundo Catholico deita fangui-

jjjofa DemonJlraçaÕ , feita com pouca Po-

Utica , c €om haílucinado juizo ? Vós
bem o fabeis : eíte livro , como fe fora

a imaginada Feuix dos Poetas , relurgio

das
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fuás mefmas cinzas , naÔ fó em mil par-

tes de Itália , mas fora delia , rcirapri-

mindo-fe no Original Italiano , e tradu-

zindo- fe em diverfas linguas Europeas.

Se he certo o que me diz hum Amigo
feguro nas fuás noticias , eílá-íc fazenda

da tal Obtinha huma nova EdiqaÕ mais

accrefcentada , a qual entendo que naô
deixará de vos hir à ma6.

Deíle faéto, e de outros muitos pra-

ticados contra huma Corte taò affeóta à

Sé Apoílolica , e taõ benemérita da

Igreja, fe colhe a bem fundada prc-

fumpqaó , de que efle Eminentifíimo
íe entrrígara todo nas voíTas mãos , e do
voíTo Confelho Politico. O que eu vos
poíTo aíTcgurar he , que as murmurações
a eíle refpeico chegaõ de Roma até Flo-
rença y le com fundamento , ou naõ , iíTo

iiaõ quero eu difputar. O que fó perten*
do he 5 que coníidereis , [c eíle tenuc
bem, que vos pôde provir em voílas ex-
travagantes pretensões deíles Penfiona-
rios, fe pode comparar com a perda que
experimentais de dia em dia na voíTa re-

putação, e honra. Oh! abri por huma
vez os olhos , dcsfrutay em paz entre
vós outros eíTes thefouros, que efpalhais,

c defpedi toda eíTa turba de aduladores,

ar-
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artífices da voíTa ruína. Mas ífto natu*

ralmente fe feguírá , fe quizerdes fcria-

mentc praticar o que vos apontey no
fegundo Capitulo , ífto he , deixar a

idéa 5 e tentação de dominar no mundo.

PONTO V.

NaÕ admittlr ^nats nenhum Devoto , e

Apaniguado»

F Aliando dos Penfíonarios , naõ polTo

deixar de dizer alguma coufa íbbre

outra claíTe de Gente
,
que devotamente

fe confagra ao voílo ferviço , c que to-

dos os judiciofos tem por eípias , ou pu-
blicas , ou particulares da Companhia.
Bem fabeis

, que naó ha no mundo pef-

íoas mais deshonradas , e odiofas , do
que as efpias •, e que efta deshonra , c

ódio todo vem a cahir fobre quem as fo-

menta , e apoya , fe naõ tem authorida-

de publica para ufar delias em beneficio

da Republica. As razões ficaõ apontadas

no Capitulo antecedente. Querendo pois

a Companhia eílabelccer bom conceito

no mundo , deve delpedir eftes fcus Apai-

xonados 5 e Devotos : além de que áS

efpias laõ para os Gabinetes dçs Princi-

_^ fes>



pes , e naõ para os Clauftros dòs Reli*

gioíos. Por onde fe quereis rifcar da me-
moria toda a idéa da Ibberania , que ji

vos perfuadi em outro lugar, deveis def*

fazervos de efpias , e mandallas de prc-

fente aos que delias fe devem íervir. Oh
fe vós. Padre ReverendiíTimo , ouviíTeij

os bellos Pancgyricos, que aqui em Flo-
rença vos fazem nas Gonverfações alguns

Cavalheros mocos , chegindo are a ja-

étarfe com feu infame vitupério de ferem
efpias do voíTo Padre Nicolai , e por
confeguinte da Companhia ! Sim j fe os

ouviíTeis
,
pollo que fejais o Geral , ef-*

tou certo ,
que fe vos haviaõ de fazer as

faces vermelhas > porque com todas as

voílas precisões mentaes naõ podeis dei*

xar defer Florentino, e da CafaRicci*

PONTO VI.

Deixar toda a cafta de trafico mercantil em
commum ^ e em particular»

AOui fim, que naõ neceffito de gran-
de períuafaõ , lembrando-me do

que dizem alguns livros de vários Here-
ges defaforados , c petulantes do feculo

paífado. Efcrevem elles
,
que o fazerem

c oj
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OS Capuchinhos , e Francifcanos Obfcr-

vantes profiíTaõ de rigorofa pobreza , hc

huma idéa de fínifilma Politica, para ga-

nharem a compaixão dos Fieis , c ferem

venerados pela fua independência. Maxi-
Dia Ímpia , deteftavel , e calumniofa ;

mas ferve- me agora, para vos moltrar o
fublimc conceito

, que fizem [ ao menos
no género Politico] da Pobreza Evangé-
lica os mefmos

, que eftaõ fora do gré-

mio da Santa Igreja. Porém para que he

recorrer aos Hereges ? Nós os Catholicos

fabemos muito bem
, que diz Chrifto

no Evangelho : Non potefiis Deofervire 5

£í mammonce 5 que naó fe pode fervir a

Deos , e às riquezas j iílo he , a tudo

aquillo , que fe encaminha a enriquecer

,

como he o traíico mercantil. Sabemos
muito bem , que efta fentenca da Eterna

Verdade fe dirige efpecialmente àquel-

les, aos quaes na pefloa daquelle Mance-
ba Evangélico tinha dito o mefmo Se-

nhor: Si vis perfeotus eífe , njade , vende om-

ma
, quie babes , £í da pauperibus , lâ veni

fèquere me.

Por outra parte faberaos muito bem ^

que em virtude deite efpirito de Jefu

Chrifto prohibiraó fempre conftante-

mente os Sagrados Canoaes debaixo d.

4

: mais



mais graves cenfuras às peíToas £0016*^

liafticas 5 e com efpecialidade às Reli-

giofas , todo , e qualquer modo de com-
mcrciar , ainda que foíre encuberto com
a apparencia de honeílo pretexto. Don-
de le legue , naó podermos viver em paz

com volbutros ^jejuitas , vendo- vos en-

golfados em todo o género de commercio
groílb, e miuao,por m^^aneira taõ efcan-

dalola
,
que tendes publicas logeas aber-

tas de toda a c^íla de fazendas , e géne-
ros , e Bancos de Cambio , e ufura , em
que praticais dolos inauditos

,
que enver-

gonhariaõ aos mefmos Judeos. Do voflb

horroroíò proceder neíta matéria eílao as

Hiftorias cheyas j e como os faótos íao

infinitos , notórios , e já juridicamente

fentenciados
,
por iíToos naó refiro.

Daqui vem queixarem- fe de vós os

Principes com muita razaõ , vendo que
fazeis publica figura de Negociantes , e

naÕ pagais no mefmo tempo aquelles

Direitos Reaes
, que eílaó impoítos às

mercadorias. Daqui vem qucixarem-fe
igualmente os Commerciantes , experi-J

mentando, que femattenderdes a mil ex*
communhoes , em que cahis , lhes ufur-.

pais os feus lucros. Daqui vem queixa-

rcm-fe a§ fabricas publicas , c as Offi-

e ii ci-



cinas de vârios officios , clamando
,
que

desfazeis muito nas fuás fazendas , e ma-
nifafturas 5

pagando-as pela metade do

que as reputaÕ os outros Negociantes 5

e o peyor he
,

que com grandes demo-
ras , e quaíi nunca cm dinheiro de can-

tado , mas na peyor fazenda que tendes

nos voíTos armazéns , em cuja venda

vem os miferavci's a perder muito. Final-

mente daqui vem queixarem-fe com ra-

zaÕ contra vos todos os Povos da Chrif-

tandade ( e pode-fe dizer também ,
que

do Gentiiifmo ) efcandalizando-le de

perverterdes a boa ordem , e difpofiqa6

da Jerarquia Ecckíiaítica , fazendo da

Cafa do Senhor cafa de Negocio , e fo-

lheando em vez do Breviário o livo do

Deve ^ e ha de haver ^ e outros pertencen-

tes à Arte Mercantil.

Naõ , meu Padre Reverendiílimo, o

inundo naõ vos quer aíTim , e impacien-

te já côm tantos eicandalos
,

quer ver as

coufas nos feus lugares devidos. Por ií?o

jçlama contra os voílbs procedimentos ,

c o menos que diz , he : ^le quafi todo

€ que vefte a roupeta 'Jefuitica , he para ne-

gociar fem perdas , e com mayor'Uberdade ,

comprando apreço de facrilegios a.fua eterna

infelicidade. De fafto eítc foy o jPanegyri-

r cc
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CO fúnebre

,
que le pronunciou pela

morte do Padre Tambini , ifamolo Ban-
queiro , e Contrabandiíla em Génova ,

que fe foy para o outro mundo , deixando

na fua cafa de Negocio como fruto de

induílria muitas mil Genovinas j mas
muitas mais eraõ as excommunhÕes que
ellas Ihetinhaõcuftadó. Porém para que
me canqo eu inutilmente em hum ponto,

em que ninguém melhor do que vós la-

be os bellos , e honrofos epithetos
,
que

ha feculos da o mundo todo à Compa-?

nhia^na matéria do feu efcandalofo com-
raercio. Pofto que eftes elogios andem
em infinitos livros , eu me naõ atrevo a

eícrevellos ; mas para o meu zelofo in-

tento nada íe perde
,
porque vós , como

já diíTe , ainda mal que na5 os igno-

rais.

Huma coufa tomara eu ,
que me

difleífeis com li fura , e he, que proveito

tirais vós outros de todos eíTes ganhos
mercantis , adquiridos com tantos vitu-

périos , maldiqões , e fatyras de hum
mundo inteiro, fe geralmente fois aabo-
minaqaõ de toda a claíTe de PeíToas ? Eu
bem fey que efte he o fundo , com-
que mantendes as efpias , e comprais a pro-

lecqaõ do$ Graude?. J^a§ cm fim efte ar-

tificio
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tificio como eftá já defcoberto , começa
a fer inútil j porque naõ haverá já pef-

foa de calidade , que vos queira vender o
feu favor à cufta da fua reputaqaó, ten-

do parte na voíTa publica ignominia. De-
mais : . e de que vos ferve o arrimo dos

Poderofos , comprado ao caro preço de
tanta deshonra ^ e infâmia voíla

, que
pelas vozes dos Povos já tem chegado ao

throno de todos os Principes da Europa ?

O favor dos Grandes fem a eftimacao

dos Povos parece-me 5 ou hum alicerce

fem edifício , ou hum edifício fcm. ali-

cerce. Vós mefmos nas prefentes vexa-
<5Ões, que por toda a parte vos oppri-

mem , deveis forqofamente confeíTar
,

que nette ponto errou a volTa fína Politi-

ca
5

pois que deftruiftes com dez mãos
o que edifícaftes com huma. Ncftes

apertadiffímos termos chamem- fe de hu-

mas , e outras índias todos eíTes famofos

Negociantes ^jcfuitas 5 fcchem-fe todas

eíTas logeas de fazendas , e Bancos de

Cambio 5 queimem-fe todos eíTes livros

de contas , c faqa-fe huma feverifíima

ley. que mande
,

que nenhum Ignaciano

para o futuro poíTa fazer commcrcio aU
gum , por minimo que feja , affím em
í^ommum , como em particular. Jamais

fe
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fe empregue a Companhia em taõ fordi-

da ocupaqaó , antes eíleja neile ponto
pelas difpoíicões do Evangelho , com-
muas a todos os Religiofos > obferve as

determinações da Santa Igreja
, que enfi

diveifos tempos promulgou diíeótamen*

te contra ella efpeciaes Decretos fobre

eíla matéria.

Ouvime ainda hunia coufa , antes

que acabe cfte Capitulo. A voíTa Com-
panhia naÔ he já baftantemente rica, e

naó o fera muito mais, cortando por ta5

excefíivas defpezas, que faz com Eípia^,

c Protcóborcs ? Pois que fazeis
, que na6

ajuntais eíTes immenfos dinheiros, que
tendes acunhados , e mortos nos fobterra-

reos de algumas Gafas, e Collegios, ef-

fecialmente em Roma, e muito mais eí^

íc cabedal infinito
,

que gira por todas

as Praças do mundo ? Ajuntay todos el-

fes thcfouros , c fazey dellcs huma juíta

diílribuiqaò por todas as voíTas Cafas , e

Collegios
, para que eftabelccaõ corti

elles hum fundo útil , c frutuoío , fe na6
houver Ley do Principe que o prohiba ^

c quando a haja, empregue- fe o cabeda?!

naquella maneira que o Soberano permit?-

tir , fuftente-fe com elle aos Religiofos

,

c o demais reparta^-fe pelos pobres.

Vós
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Vós certamente com o dinheiro mor-

to , c mercantil que tendes
,
podeis fun-

dar em cada Cidade Abbadias muito mais

pingues , que as que tinhaõ em outro

tempo os Bentos de Itália , e França.

Pois gozay embora deíTas voíTas rique-

zas , mas feja com boa reputaqaõ entre

os Povos , como por muitos milhares de

annos gozarão as fuás os fobreditos Mon-
ges 5 e gozaô de prefente , fem haver

•quem com elles entenda. Mas para ifto

he precifo que os imiteis , comprando
com os fobejos das voflas rendas a verda-

:deira eftimaqaõ , e amor dos Póvps , t

dos Príncipes , taõ neceflario a homeni
Rcligiofos , favorecendo os pobres con
abundantes efmolas annuaes , e quoti-

dianas. Afíim fizeraõ fempre , e fazem

os Cartuxos , os noíTos Camaldulenfes

,

os Bentos, os Bernardos, e outros Mon-
ges

, que fe tem riquezas , faõ com cilas

úteis ao mefmo Eílado Politico. Até as

mefmos Mendicantes com muita edifica-

<;a5 repartem com os pobres os fobejos

do feu pobre refeitório. Para vos con-

fundirdes , bailará que obferveis o que
Dcfte ponto praticaó os Francifcanos , c

.qualquer outra Familia Mendicante ^ ao

xnefmo tempo que nas voflas Portarias

(fe^
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(fegundo fe tem bem obfervado em Itália)

naó fe dá nem huma fatia de paõ , nem
humaefcudella de caldo pedido pelo amor
de Deos 5 mas por iflb ouço chamarem- vos
os tyrannos dos pobres. Eh ! refoluçaõ j

apaguay eíte elcandalofo nome, e refarei

por huma vez com mãos mirericordioías

taõ torpe deshonra.

PONTO VII. 1

Chamar os Milionários , e deixar a outros

ejie Minijierio /ípoftolico,

NA5 he precifo, que vos dê a razaó

politica que cenho para crer que
em voíTo poder fao perniciofas as Mif*
soes. Vós muito melhor do que eu fabeis

o máo nome, que por conta delias adqui-

rifles, defdc que puzeltes o pé cm Re-
giões barbaras , até o tempo prefence.

Eílá o mundo já de todo perfuadido, de
que a Companhia para fim bem diverfo

do da propagaqaõ do Evangelho, e fal-

vaqaõ das almas , hc que tomou a íi

as Mifsões aos Infiéis. Tem por certo ,

e certiíTimo, que asprocuraftes para fun-»

dardes dilatados Reinos à vofla Monar-
quia i para tirar o ScepUQ a legítimos

Sube-
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Soberanos: para meter em vós o opulen-

to commercio , que aquellas Regiões
fazem com a Europa, e eílabelecello em
terras, onde o naó houveíTe , a fim de
enriquecer mais a voíTa Companhia > pa-

ra fazer dependentes de vós, e como tri-

butários, os Príncipes da Europa; e em
£m para de lá dar principio à voíTa uni-

verfal Monarquia. Por iflo he, que naõ
tendes as voíTas Mifsôes, e Rcfidencias,

fena5 em Praqas mercantis, em Cidades

ricas, e em bons portos de mar, como
concordemente conteílaõ os Miílionarios

de outras Religiões. Donde vem ,
que

ainda naõ pozeííes os pés em huma gran-

diíTima parte de Aíia, que por fer Ccr-

taõ, e remota do Continente povoado ,

he efteril, c inútil.

A voíTa efcandalofa ambicaõ de ga-

nhardes mais dinheiro , do que almas pa-

ra Deos, prova bem a moderna repre-

.íentacaõ do Clero Mexicano a ElRcy de

Hefpanha. Por clle fe fabe
,
que fendo

vós ( fegundo publicais ) huns pobres

Miílionarios ,
poíTuis fó na diftancia de

trezentas e trinta c três legoas mais de

oitenta Roqas, ou Fazendas, nas quaes

tendes cento e noventa e féis cavalgadu-

ras 5 que recolheis em cada hum anno
mil
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mil e cento e noventa e nove Caizes ( i

)

femeando novecentos e noventa e cinco:

que recolheis feíTenta e cinco mil duzen-

tas e noventa e duas fangas de trigo 5 fe-

meando quatrocentas oitenta e quatro :

que recolheis trezentos e oitenta e hum
Caizes de feijões , femeando feíTenta e

oito : que recolheis trezentos e fetenta

Caizes de ervilhas , femeando cincoenta

e hum. Confta mais , que tendes quatro

mil oitocentas e cincoenta cabeqas de

gado j mil e cincoenta e três boys ferra-

dos i de criaqaó de cavallos quinze mil

feifcentas e dez cabeqas j de potros mil

fetecentos e trinta e tres} de machos, e

mulas quinhentos e cincoenta eoito ; de

ovelhas trezentas e quarenta mil quinhen-

tas e trinta e duas j de cordeiros noventa
e trcs mil e vinte e féis , de que tirais

vinte mil quinhentos quarenta e hum Ru-
hios [2] de lã ( cada Rubio tem trinta t

três libras e meya Italianas ) . Confia mais

que tendes noventa jumentos, de/anovc

iumen*

[ I ] Cahi'/ he certa medida particular

de Hefpanha^ que conprehende doze fangas.

[2] Rubbio he certa medida ai^uliada^

eu. pezo com q.tie em Itajia fe 'uçnde , ou> pezs
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jumentas j cincoenca e oito mil cabras j

dezafete mil e oitenta e dous cabritos

4

fetecentos cincoenta e oito pães de aíTu-

car, e cada pa5 de trcs Rubios \ tendes

em fim de renda trezentos vinte e oito

mil oitocentos e cincoenta e hum l^ezos

grojfos , iílo he , Patacas Americanas de

mais de nove reales de plata cada huma.
Ora vede, meu ReverendiíTimo, fe

iabe o mundo, ou na5 ,
qual feja a te-

nuidade do património dos voílbs pobres

Aliífionarlos. Mas ainda o mundo fabe

mais : fabe que ha annos mantendes ex-

ércitos, oppoítos às tropas Europeásdos
dous Monarcas Senhores da America j e

que para eíle fim tendes reduzido a huma
perfeita efcravidaõ a todos os Índios, fa-

2:endo-vos fenhorcs das Provincias mais

ricas. A falvaqaô das almas , e os feus ef-

pirituaes intereífes he para vós huma cou-

ía totalmente indiferente j e com tanto

que aquelles defgracados povos vos obe-

deqao às cegas , e vós lifongieis os gof-

tos dos Príncipes Pagãos, nenhuma diffi-

culdade tendes de admittir ao numero
dos* Chriftãos aquelles

,
que ainda adoraó,

e facrificaõ aos íeus torpes ídolos. Antigo

he em vós reputar por coufa indifFerente

^ adopqaõ de Ritos, c Ceremonias Gen-
tílicas ^
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tllicns , dcfprezando para ifto Bulias fo-

bre Bulias, eExcommunhôes fobre Ex-
cornmunhões. A^refrearavoíTa longa obs-

tinação, e contumácia, naô tem bailado

o zelo ardentiílimo de tantos Bifpos , de
tantos Vigários Pontifícios, c de tantos

Legados Apoítolicos. O único fruto que
tirarão de feus trabalhos foraõ perfegui-

cões barbaras, ignominias inauditas, e

por ultimo morte tyranna, mimos ordi-

nários, com que tratais a todo aquelle ,

que, por qualquer modo que feja, fe op-
poem às determinaqòes, e idéas da voíía

Companhia.
Para evitar pois tantos prejuízos , e

obviar tantas defordens , he neceíTario,

P. Reverendiflfimo, deixar de todo eíTas

Mifsões, e chamar à obediência clauílral

todos os MifUonarios. Já fey que me di-

reis, que quanto dizem delles , faõ puras

calumnias inventadas por malévolos , e

efpecialmcQtc pelos que nós chamamos
Janfeniftas. E que importa (digo eu) que
lejaó calumnias, fe o univerfal difcredi-

to , e infâmia da Companhia hc real ,
como fe eíTas impofturas foíTem outras
tantas verdades ? Mas que fcja5 verda-
des, hc já ponto incontraftavcl : e para
que de huma vez vos períbadais ,

que
cu
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èu naõ me fundo fó em argumentos ex-

triníecos ,
quero-vos dar huma grande

prova 5 na5 daquellas, que já cem mil

vezes cítaõ ditas, e reditas, mas fundada

em hum moderniíilmo Documento. Ora
lede eíte paragrafo de huma Carta, que
hum iníigne MiíTionario de Aleppo, Re-
ligiofo de outra Ordem , efcreveo a hum
feu Irmaô em Habito, que lá aíTifte em
Roma , e que tal vez vós conhecereis

muito bem. Nem de hum, nem de ou-

tro vos direy o nome, em quanto na5

vir o effeito
,
que produz efta minha Car-

ta 5 porque, como diz o Latim bárbaro

dos A liemães : Cum vuJpibus eft vulpinari'

4um, Vamos ao paragrafo.

Aleppo 16 de Marqo de 1760.

M. R. PADRE.

OS Padres Jefuitas traduzirão aqui em
Arábigo ao Bufembaum, fem nota-

rem alguma das Propoficões condemna-

das. Com elle tem empeítado a eftes po-

bres Clérigos Gregos , Arménios, e So-

rianos, que tem por hum Santo Padre á

cfte dcteitavcl Author. Com elle oh que
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grande mal tem caufado , e caufaráõ para

fempre eftes *Jefuitas^ peíle, e ruina do
mundo! Fazem Teus ajuntamentos de ho-
mens , mulheres cazadas , e donzellas ,

nenhum entra neftas AíTembleas , fem
promctter humas cercas condições , iílo

he, de íilencio, de naõ í'e confeflar fe-

naõ a elies , e de naõ hir ao Bifpo feu

Prelado fem licença dellcs. O peyor he,
que tudo ifto fe faz a portas fechadas , c

ha entre todos hum final para fe conhe-
cerem 5 a fim de que naõ entre algum
eftranho. Attendcm eftes Padres fó à

gente rica, da qual todos os mezes per-

cebem fua ordinária
, que nao gaftao

com os pobres , porque com elles fe naõ
metem. DifpenfaÕ aos feus devotos para

comerem peixe na Quarefma , comida
que lhes he prohibida , como a nós ou-
tros a carne : e aíTim naõ jejuaõ ,

pois

que fó nefta abftinencia coníifte o Rito
Grego

, podendo aliás comer no dia ,

quantas vezes quizerem. Demais : eftan-

do por conta de perfeguicôes fechadas as

Igrejas Gregas, Catholicas, o povo nu-

merofodeftaNacaõ, que paíTa de quinze
mil peíToas, naõ tem outra Igreja em
que poíTa ouvir Mifla, fenaõ a dos Pa-

dres Menores Obfervantes da Terra Ssín-

ta:
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ta: Ora que faraÕ eftes brutos (por nao
lhes chamar peyor nome ) cm cafo de

tanto aperto ? Prohibem aos fcus devotos

p hirem à dita Igreja ouvir MiíTa, e de('-

obrigarem-fe pela Pafcoa, para que naõ

iucccdci trermalharfcihe o rebanho , ç

perder o povo rico a devocaô que lhes

tem. Poderá algum dizer: e porque naõ

çonvidaó elles -eíte povo para as fuás

próprias Igrejas? He precifo faber, que
em Turquia, fe a Igreja naõ he publica,

corre grande perigo ajuntar gente cm al-

guma Capeila particular : e como os Je*
Juitas naõ tem fcnaó hum Oratório oc-

culto, por iíTo naõ fe querem expor ao

rifco de chamar povo às fuás MiíTas. As
AíTcniblens de que falley, fazem-as fem
celebrar MiíTa, e deíle modo feiivraõ do
perigo de ferem accufados de fazer Igre-

jas. He certo, que aqui praticaõ livre-

mente todas as Máximas do fcu Gover-
no, e todas as doutrinas dos feus mais

relaxados Moraliílas. Por onde naõ deve
caufar maravilha , que nafçaô diíTcn^Ões

entre os MiíHonarios, e fe deílruaó as

Mifsões com efcandalo dos Orientaes.

/Aqui ,annos ha, foraõ excommungados , e

devendo fer tidos por huns demónios ,

CQmo taes defcobriraõ novos modos de
'^
vi^3 tornarem
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tornarem a reinar^ abfolvendo aos abaf^

tados de culpas de gula, de feníaalidade,

e de avareza. Deite modo vaõ femprc
puxando para diante , ou dizendo me-
lhor , puxando almas para o inferno»

Miferavel Chriftandadc de quafi trinta

mil Catholicos, que fe a na5 inficionara

eíla peite, fcriaõ taô bons fieis, como
anres eraô ! Aqui já qliafi que naõ ha
quenj obferve o Rito próprio , e com
tudo a todos abíolvem eíles Padres , do-

minando tudo com deftruicaõ da Igreja.

Se eu tivefle tempo, e podefie efcrever>

o que clles tem obrado neíles annos pro»
ximamente paíTados, publicaria hiítoria$

fó dignas de tal caíta de gente. Eiperar

que ella fe emende, he impoíTivel j pois que
com todas as Tragedias, que lhe fuccG?

deo em Portugal , ainda aílim he a mefr
ma, e fempre o fera, fe nau fe arrancar

como a zizania. Mas deixemos eíta pef»

te moral, e vamos à fifica ôcc. ^c.
Agora me direis vós, P. Revercn?»

diíTlmo
, pois nós havemos de conFei^ar

tantas iniquidades , quantas faõ as de que
ha tanto tempo nos accuía o mundo ? E
que máo feria [vos refpondo eu] confeí-

faivos rcos para o louvável fim da voíli

emenda i Mas naô faqais embora elia

f con-
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cônfiíTaõ 5 liaÔ importa : dizcy fomente ,

que deixais as Mifsõcs
,
para dar nova

forma à voíTa Companhia, a qual o mun*
do tanto dezeja, e para poàerdes viver

em retiro para vós mefmos. Porém ouço
que me inftais : E aquellas riquezas , e

copioíiílimas remeílas
,
que da Afia , e

America nos vinhaõ todos os annos r Pe-
lo amor de Deos naõ vos lembreis de tal,

que eíTe he hum dos pontos cardeaes da
voíTa ignominia , e do ódio univerfal.

Dizeime , que coufa he mais eftimavel

líeíle mundo, a honra, ou as riquezas?

Quem he mais feliz, hum pobre honra-

do, ou hum rico aborrecido de todos?
Se ainda confervais algum juizo, deveis

refponderme , que às riquezas fe prefere

a honra, eque o pobre com boa rcputa-

iqaô faz melhor figura, que o rico infa-

'mado. Oraapplicay avós eftafolida dou-

trina. Vós prefentemente tendes grande

necefifidade de ganhar honra publica, c

tle adquirir aquelle bom nome, próprio

de Religiofos , o qual talvez nunca teve

a Companhia. Naõ tendes para o con-

feguir outros meyos, fenaÕ eítes que vos

proponho , como já vos moílrey nos

TOeus preliminares.

Qiianto mais, que v<;s fem Mifs6es
'/ fcreis
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íercis ainda mais ricos do que prefente*

mente íbis. Cortay por todas eíTas defpe-

zas inúteis, as quaes naÕ vos rendem fe-

naó ódio , vitupérios , e defprezo dos

povos. Segundo o plano propoílo no ca-

pitulo antecedente , tirar por modos lí-

citos , e mais agradáveis aos mefmos Prín-

cipes melhores juros dos» voíTos dinhei-

ros, ou Tcpultados nos cofres, ou vivos

no prohibido commercio. Diftribui-os

adequadamente por todas as voíTas Gafas,

c Collcgios j cuiday em gozar delles por
hum modo licito , e commodo muito à

voíTa vontade, mas modeílo
, qual con-

vém a homens Religiofos , e depois me
direis, fe ha no mundo Corpo Politico

mais opulento do que o voíTo. Agora
íím tendes grandes rendas nas índias, e

na China, mas também tendes grandes

gaftos, em que fó lucrais a peyor fama
que pode fer. Que o digaõ os Exércitos

que fultcntais por mar , e terra , as ef-

pias, os aíTallinos, e os Correyos fecre-

los
.,
que mantendes, as conjurações , os ef-

peítaculos magníficos, c as pensões qrtt?

pagais &c. E pondo-vos vós no teor de
vida, que digo, naõ teríeis outra coufa

cm que cuidar, fenaò no voflb tratamen-
to'j e no remediar aos pobres com os fo-,

f ii bejo
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bejos das vofías rendas. Ora experimen-

tay-o, P. ReverendiíTimOj e depois def-

mentime.

PONTO VIII.

• Fechar os EJiudos públicos ^ e mÕ admiitir A
r Collegios, li

AQuiílm, que haveis de arquear aS
'

fobraneelhas, efpantado deíla pro-

pofiqaó, e com afpeóto fevero me direis

em tom deílemperado: Pois quereis que
deixemos a parte mais gloriofa, c impor-
tante do noíTo Inftituto? Quereis que fe-

chemos a porta por onde nos vem a eíli-

maqiõ, e refpeito dos povos? Quereis

roubamos a chave naó ío das caías , e

bens dos outros , mas dos léus coraqões

,

€ até do feu mermo langue ? Naó , meu
ReverendifTimo , tal naó quero j antes

por cíle modo pretendo relticuir ao vof-

fb Inftituto a parte mais gloriofa, e im-
portante, que lhe falta j abrirvos de par

em par a verdadeira porta para a geral

ellimaçaõ, que perdeiles por conta dos

Eftudos i e por fim tirarvos o afrontofo

lab^o de Efpias das acqões alheas ,, dô
Harpias dos bens do próximo, de Fiolen*

. tadores
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taãores de vontades , e de Dejiruidores da
Nobreza.

Eu me explico : que credito , c horiT

ra tendes até aqui tirado das voflas Eícot
las publicas ? Se o naõ fabeis , eu vo-lo

digo. Os que fallaÕ neílc ponto con^

mayor referva , dizem
, que as voíTas

ClaíTes íaõ hum Seminário de ignorância,

de confufaõ, e de peíTmip methodo. Por
iíTo para defengano dos noíTos Florenti-

nos, os quaes por fim parece, que já
va5 abrindo os olhos , cantou egregia-

mcnte de vós outros o doutiíTimo Celelr

lio Filomaílige

:

Oh uomin ciechi ^ e fenza Jillogifmil

Se ragionafte alquanto , e hen vedrejlc ,

Che vi fan poço onor voftri fofifmi j

E vi faie ftimar rovina e pefie

Delia tenera Etrujca Gioventute^

Che ha per imparar valor celefte t^c.

Outros conftantemente affirmaõ ( e di*

zcm fabello por faótos verdadeiros) quo>

he em vós huma finiíTima Politica o edu-^

cardes em ignorância a Mocidade , que o
Publico vos entrega 5 porque havendo
de fahir delia gente , que depois gover-

naráo SecuUr, c o Eccleíiaftico , terelí^

cm
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em todos os Eftados o mefmo poder/, què
tem o Paftor no feu rebanho , condiizin-

do eílesmiíeraveis ignorantes afe/em inf-

trumentos das voíTas caballiíti^s idéas.

Outros vos fazem a honra de dizerem
,

que a Mocidade mais viciofa , e indomá-
vel he a que lahe das vofias ClaíTes, e

Collegios , onde fe eníina toda a piedade,

que naó he a verdadeira , toda a Reli-

gião ,
que naõ he a Catholica, e todo o

Moral, que naõ he o Chrifta6> ifto he,

aquelle
,
que enlinaó os voíTos affamados

Authores.
Profeguem dizendo , que ió tendes

Efcolas para faberdcs dos rapazes o efta-

do da fua familia, e o que fe paíTa em
filas cafas, a fim de as poderdes dirigir

muito à voíTa difcriqaó. Qiie o voíTo en-

llnar de graça fe encaminha a pilhar pin-

gues heranqas , ou legados nos teftamen-

tos daquelles
,
que ainda de vós naõ fa-

zem máo conceito. Que efta vofla cha-

mada caridade fe dirige a corromper, e

enganar ou com a efpeciofa cor de voca-

qaõ divina, ou com as terriveis ameaças

de condemnaeaÕ eterna aos filhos herdei-

ros de cafas ricas , a fim de que viftaõ a

roupeta 'Jefuitica^ e vos conftituaõ fuc-

celTores na heranqa. Outros ha, que af-

/ i^ firmaõ,
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firmaô, que vós tenies Clafles, e Semi-
nários aberto! , para terdes, fempre que
vos fizer conta, hum viveiro defedicio-

fos , e amotinadores, os quaes pofto que
a tenra idade os naõ ajude a grandes em-
prezas, ao menos femprc faõ aptos para

darem principio a algum grave diílurbio

publico, c formal rebelliaó.

Eu nao fey , fe faô certos , e beni
fundados eftes juízos que fe fazem, além
de outros

,
que a minha modeftia de pro-

pofito haõ quer referir: o que fey (evos
também o fabeis) he, que eftas accafa-

ções faõ taÕ antigas
,

quanto as vofias

mefmas Efcolas j faõ publicas , laõ gc-
raes , e faõ authenticadas por faífcos mais

claros, que a luz do meyo dia. Baila fó

eíTc moderno que fucccdeo em Fnno, c

ainda mal, que já o fabe todo o mundo.
Mas o peyor hc

, que temos authcntica-

dos elles faébos por alguns dos voíTos mcG-
mos

, que em diverfos tempos efcrcveraô,

e reprefentaraõ ás voflas Congregações

,

ou Capitulos Geraes, a grande neceíTii'

dade, que havia de reformar os voflbs

Eítudos. As razões que apontavaõ , erao
fortes, mas nunca produzirão o dezejado
effeito. Entre eftes vofloszelofos day hu-
ma vifta de olhos ao capitulo fexto do



Difcttrfo do P. Marianna, c a toda a fa-

mofa Carta do P. Giuli. Eu bem fey ,

^uc já muitas vezes tereis lido eílas obri-

nhãs, mas bom hc refrefcar a memoria.
Para voíTa mayor confufaõ eftas hif-

torinhas , que fó vos dou a entender ,

correm authenticadas com outras infini-»

tas por partes , onde fe naõ fabiaõ ^ ou fé

£ngia naõ as laber, como v. g. aqui em
Itália : Eíles faóbos faô hoje o juftiflíimo

aflumpro de repetidas Leys , e Edióbos

de hum dos mais illuítrados Monarcas da

Europa, os quaes levaõ dos Doutos, c

c zelofos geraes applauíos. Efte he ao

prcfente o Valtilfimo argumento de mui-
tas Orações , que fe recitarão em diver-

fas Univerfidades, e Seminários públicos,

e correm imprcííiis para eterna deteítacaõ

dos voíTos ridiculos methodos. Efta ma-
téria he que arma de fanto zelo aos noíTos

immortaes 'Timoleontes ^ e aos noíTos ele-

gantiíTimos Cefellios Filomafiigis j efta hc

a que fez efcrcver as exccilcntes Car-

tas às Damas duvido/as fobre fe haviaõ de

tirar, ou naõ, feus filhos da vofla edu-

caqaõj eíla . ... em fumma efta matéria

fce a que fez dar importantes avifos a to-

da a Itália a alma de huma Marqueza j if-

«o he, a de Távora cm Portugal, enga-

nada.
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nada, c indu7.ida pelo voíTo Malagrida^
a qual com o exemplo de hum Monarca^
que he a gloria mais brilhante da noíTa

Jcalia 5 anima nefta eítancia aos outros

Soberanos a feguirlhe as pizadaí : Rcparay
nos veríinhos, que vem a declarar o que
ainda agora a minha modeftia naõ quiz

dizer.

Rimane Sol^ che con ugual impegm
. Le fcHole lor fi tolgano , e i fauciuUi ,

Perche non gU corrompano /' ingegno
,

Ne il[eme di virtu difperda , e annulli i

L' hafaíto altro Monarca nelfuo Regno j

Gefuita non v' è ^ che fi traftuUi

Cola'' 5 ne punto , o peco í' imbarazzi

jí fiafilar le natiche ai ragazzi»

Que me dizeis a cftes bellos elogios, que
fc fazem às voíTas taõ beneméritas Efcolas?

Eu tenho por certo , que fc diííeíiem ou*

tro tanto a eftas defaforadas mulheres ,

que aqui vivem em certas ruas entre San-

ta Cruz, e S. Ambroíio, fe envergonha"^

riaõ de modo
, que deixariaó o feu infa-

me, e torpiílimo ofHcio. Pois fe bailaria

para tal gente , naõ ha de bailar para hum
homem do voííb nafcimento , fobre quem
como cabeqa de toda a Coi»panhia ca-^

hera
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Jiem principalmente todas eftas ignomi-

nias? Eu bem fey, que vós outros 7^*
fuítás 5 logo que entrais nos cargos da
voíTa Religião, e fois admittidos ao íár

moCo fegredo^ jurais (entre outras cou-,

fas ) de vos defpir de toda a humanida-
de, que de qualquer modo fe opponha
aos coftumes , e vantagens da Compa-
nhia. Mas também creyo, que vós fo-

lheando o voíTo Probabilifmo , podereis

achar alguma boa opinião provável, de

que efte juramento às vezes naÔ obriguej

V. g. quando feguindo tacs fentimentos

de humanidade, refulte contra o ufo in-

veterado mayor interefle , e honra à vol-

fa Companhia.
Mas no cafo que efta opinião na6

tenha algum fundamento, fazey de con-

ta, que eu fou hum homem, que eftu-

dou o feu tanto , ou quanto de Theolo-
gia. Julgai-me embora ignorante y baf-

tará concederme , que pôde haver no

mundo efta opinião , c que vo-la propo-

nho , ainda que a naõ íiga •, mas mui-
to mais baftará, que vós mefmo a jul-

gueis provável, por ferdes hum homem
de grande pezo no mundo, e de grandif-

íima authoridadc. Ifto fuppofto , trazey

à memoria aquelles fentimentos de honr
ra,
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ra, que devicis herdar com o Tangue, t

penfay bem feriamerite fobre efta matéria,

a fim de i'c praticar geralmente na Com-
panhia efte meu prudentiíTimo confelho.

Nada de ClaíTes publicas , nada de Col-
legios, porque faô a caufa de tantos vi-

tupérios, que contra a voíTa Religião Te.

tem dito , e efcrito ha dous feculos a ef-

ta parte.

Mas agora me lembra, que ainda vos

naô refpondi à objecção , que logo no
principio deíle Capitulo me fizeftes, if-

to he , que os Elludos públicos faõ a

parte mais gloriofa , e importante do voffo

Infiituto. Perdoaime, quepor humascou-
fas efqueccm outras. Ora que direis vós,

fc cu vos negar eíta inílancia? Com to-

da a urbanidade me chamareis hum te-

merário. Jufto feria o nome, fe eu fal-

laíTe à toaj mas o máo he para vós
,
que

o nego com fundamento. Pegay nas vof-

fas primeiras Conftituiqões , e mais que
tudo na Bulia de Paulo III. em que per-

mittia o voífo Inftituto. Ora vede fcdef-

cobris nella nem palavra pertencente à

inftituiqaó de PLfcolas para o Publico. A
única permiíTaò que tiveftes, foy de en-

íinardes os primeiros rudimentos da Doutrina

Chrijlã^ e nada mais conlta da Bulia per-

mifliva}''
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miíliva 5 fim , foy pemújfaõ , e naõ ley

,

como nem vós mefmo negareis.

Logo foftes vós outros ( fegundo a

conclufaó do mefmo voíTo P. Marianna
no capitulo já citado ) os que tomaftes a

'VÓS ^ ifto he, arrogaíles, o cuidado de en-

finar outros eftudos. Com ifto mefmo vos

derao em roílo por muitas vezes aquelles

famofos Parlamentarios , e Doutores Pa-

rifienfes, que quafi prefagos de quanto
havia de fucceder , fe oppoferaõ viva-

mente primeiro ao voíTo eftabelecimento

em Franqa, e depois à abertura das vof-

ías Efcolas. Foy inútil efta força , mas
he porque vós valendo-vos das armas de

liuma reftriccaõ mental fobre o juramen-
to de naõ as abrirdes, preftado na folem-

ne prefenca do Corpo do Clero, zom-
baftes delle, da Univeríidade, do Parla-

mento 5 e de toda a Franqa.

Porém permitíamos , que fej^i ley

fundamental, e Jííviolavel do voíTo Inf-

tituto o abrir Efcolas 5 dizey-mc , e em
Turim com todos os demais Eftados feli-

ciflimos d'ElRey de Sardenha, onde por

fumma ventura daquelles Povos naó fois

admittidos ao publico eníino , naõ he o

mefmo o voíTo Inftituto ? O cafo he ,

que vós ainda na5percebeíj:esbcm o meu
'\ aíiumpto,
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afiumpto , fe me vindes com tal objec-

qaÕ. O meu único ponto hc ,
que haja

em vós outros huma reforma geral
,
que

apague o ódio que juítamente tem o
mundo todo à voíTa Companhia. Para if-

to feria precifo com a devida Authorida-

de Pontifícia reformar o voíTo Inftituto ,

tirando delle aquellas leys , e coílumes,

que por experiência fe tem vifto ferem

de prcjuizo ao Publico, e a vós mefmos.
EítabelecaÕ-fe outras leys , c coítumes
oppollos aos prefentes , e que vos refti-

tuaô a perdida reputação , e honra, que
fe deve àsFamilias verdadeiramente Re-
ligiofas. Por onde de nenhum modo de-

veis trazer à memoria , e fazer fcrca lá

nas voffas antigas detcrminaqões, e ufos,

que tanta ignominia, e ódio vos rendem.

. Seria coufa galante
, que quando os Ben-

tos do Monte CaíTino, e outros Monges
deixarão de educar a Mocidade, ou por-

que elles affím o quizeraõ, ou porque af-

íim os obrigou a authoridade publica ,

torno a dizer , feria coufa galante que fô

oppozeíTcm com o fundamento do anti*

go ufo , e leys da íua Religião. Se ca-

hiíTem nefta nmplicidade , haviaõ-lhes

de refponder: O que agora fe determina h$

ifto \ abraçay a ley que agora derroga ejfes an*

tigoí co/lumes.
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Ora aprendey deftcs Monges , e de

outras Communidades Rcligiofas a Poli-

tica verdadeira , a qual certamente naó
coníiíle em cada hum fe obítinar em
coufas

,
por onde poífa merecer a abo-

minação , e ódio de todos. Qiiantas

coulas fe tem mudado no voíTo Inílituto,

porque fe acharão
, que naÕ eraõ boas ,

mas lim prejudiciaes à Companhia ? Sc
duvidais difto , lede todo o Capitulo fc-

gundo do Dijcurfo do voíTo Marianna.

PONTO IX.

Deixar o Minifterio de pregar , confejfar ,

e dar Exercidos Efpirituaes.

ESta ferida ainda he mais mortal que
a paíTada. Oy

,
pareceme que vos

cftou ouvindo , iíTo he já muito apertar.

Gom que vós 5 Senhor Zelofo, eftais em-
penhado a fazemos Cartuxos ? E que

máo feria iíTo , meu Reverendiflimo ?

Pois os Cartuxos na5 tem na Igreja de

Deos toda a eftimacaô, que pode convir

a huma Família Religiofa? Tende paciên-

cia j ouvime nefte Capitulo ,
que na6

contém matéria menos neceíTaria ,
que os

antecedentes. Porém antes de entrar nel-

la_,
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la, reduzamola a alguma limitaqa6 ,
pa-

ra que nuó vos feja defagradavel de to-

do. Deixtm os voíTos Súbditos de con-

feíTar , piégar , e dar os Exercidos Ef-

pirituaes ao menos por algum tempo ,

iílo he , até que na Reforma
,

que vos

proponho , fe eílabeleca bem bem o
fanto temor de Deos , a Religioíidade,

e o eíludo do Moral verdadeiro •, em hu-

ma palavra , ate que chegue a apagarfe

o mais leve veíligio da voíTa antiga re-

laxação na Pratica , e na Theorica. IG-

to 5
quanto a mim , ha de levar bons cin*

coenta annos. Chegado que fcja o tem-
po de rcafumir a Companhia eftes minif-

terios 5 naõ o faqa ella lá por fua difpo-

íicaõ , mas efpere que a obrigue o pre-

ceito exprefíb dos Bifpos , aprefentando-

fe a exame , e recebendo delles a appro-

vaqaò , fcgundo o Concilio Tridcntino,

fem lhe vir à cabeqa o querer ufar dos

feus ruppoftos(ou pelo menos obrepticios)

privilégios.

As razoes que ha em prova da gran-

de neceíTidade de Reforma nefta matéria,

eu vo-las digo. Ha mais de duzentos an-

nos 5 que fois arguidos com fa6bos evi-

dentes de confeíTardes
,
pregardes , e fa-

zerdes todos os demais otficios Ecclefíafs

ticos

«
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4:icos , fem Terdes chamados, e por con-

fequencia íem terdes legirimo poder , e

iílo com grande prejuízo da authoridade,

Epifcopal. Prova-fe : vós outros ^cfui'-

ias ^ íempre que quizeftes , con fe fia lies

,

€ prégaítes fem Terdes examinados , nem
pedirdes licença ao Ordinário do Lugar;:

c terra houve, da qual antes quizeftes Ter

expulTos às pedradas , do que Tujeitarvos

à authoridade do BiTpo. Os que aílim

confefiaó , confeíTaõ fem legicin^a licen-

ça j logo vós conTefiais
,
pregais , Òcc. Terá

.authoridade legitima.

„; Naõ me quero mettcr na queftaõ

fenipiterna dos voíTos Privilégios , que
fempre vos diiputaraó os Ciinoniítasmais

feveros j e os BiTpos mais zeloTos. O que
digo he

,
que eílcs ou Tcmpre foraõ ti-

dos por imaginários [vifto nunca os que-

rerdes produzir, talvez por naõ prejudi-

cardes a outro ridiculifíimo , de que tan-

to vos jaólais , iílo he, de naõ poderdes

ícr obrigados a moítrallos em nenhum
Tribunal Eccleíiaftico ^ ou Secular ]
fim , torno a dizer , ou eíTes Privilé-

gios Tempre Te julgarão fantallicos , ou
illcgitimos. Bailaria iílo para Terem íuf-

pcitoTas as voíTas abTolviçÕes , e eTcru-

pulizarera muito delias os penitentes de
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juízo. IíIq he pelo que toca a faculdade ^

com que confeíTais , e pregais»

Pelo que refpeica ao voílo relaxadif-

limo Moral, todo o mundo clama já ho-
je contra elle , e diz , que naõ ha excef-

ío 5 coftume , occaííaÕ , ou habito de
peccar , que no! voíTo Probabilifmo fe

nao poíTa unir com o ufo frequente dos
Sacramentos. Diz mais, que tendes Mo-
ral pura Príncipes

, para Damas
, para

Galans ,
para Negociantes

,
para Offi-

ciacs mecânicos , e para Criados. Nifto
quer dizer o mundo, que as voíTas Dou-
trinas fc accommodaó a todos os vicios j

porque naõ fe fundão em outro funda-
mento , fenaõ no de agradar à plebe vi-

ciofa , ter do feu partido aos infenfatos,

e pilhar por toda a parte riquezas para a

voíTa Companhia.
Contarvos-hey hum galantifllrao ca-

fo , que vem a propofíto , e fuccedido aqui
em Florenqa. Quando os voíTos quizerao
fazer o novo te6lo à fua Igreja de S*
Giovannino , lanqaraõ huma finta pot
todos os feus Devotos. Vendo que eíla

âinua naó bailava (quando taívez fobeja-

ria ) para completar todos os ornatos da
obra, pararão com ella , ou lentamente

profeguiraõ, deitando voz por toda aCi-

g dadc



daáe qne para a acabarem lhes faltavaS

duzentos mil reis, os quaes naó podia

defembolcar o pobre Collegio. DiíTeraó-

Ihes alguns ociofos
,

que applicaíTcm

para a obra os duzentos mil reis, que co-

ínia do noíTo AuguftiíTimo Soberano a
Padre Nicolai como Theologo Imperial.

Mas a galantaria do cafo naõ eftá aqui.

Hia hum Inglez Proteílante com fre-

quência a cafa de huma Dama viuva Flo-

rentina. NaÔ agradava efta converlaqaÕ

â alguns parentes da Senhora , c foraõ

ter com o leu Confcflbr o Padre (cu
na5 quizera dizello , mas em fim diga-

mo-lo
5
que a coufa foy publica ) como

Padre Richa
,

pedindo-lhe que quizeíTe

evitar a frequência deftas viíitas. Eu naõ

íèy fe cite Padre fallou nifto à confeflada

no confeílionario , ou fe cila lhe deter-

minou dia para lhe fallar commodamen-
te em cafa 5 o que fey he

,
que elle foy

procuralla , e que logo paíTados os pri-

meiros cumprimentos, appareceo o Mi-
íord. Apenas efte comprimentou a Se-

nhora 5 e ao Dire61:or , metteo logo pra-

tica na obra do teólo. Sem demora pe#
gou no ponto o bom do meu Padre , e

arrancando hum fufpiro , diíle : Ah Se-

nhor
5

para fe acabar fakaraô^nos as ef-

molas :
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molas. Po's quanto faltará , replicou o
Milord ? Duzentos mil reis pelo menos,
acodio o Santinho. Pedio logo o Inglez
papel 5 e penna , e paíTando huma or-

dem de cem zequinos, a deu ao Padre para

que os foíTe cobrar do Banqueiro para

quem erapaíTada, dizendo-lhe: Ahi tem^.

acabe a obra, e deixe -nos. Como fe na5
tivefle mais coufa alguma em que fallar j

para logo fe defpedio , correndo a co-
brar a efmolinha , fruto da fua fervorolá

miflaõ à ConfeíTada. Mas o peyor era

( quem o ha de crer! ) que dahi cm dian-

te fc desfazia em elogios ao Proteílante

com eílas, e femelhantes frazes : ^e ge^

nerofo Senhor he o Inglez N.N. . . e que bom
CbriftaÕ ! Faz vergonha aos Catholicos : ^
minha confciencia fora a fua. Ella foy á
refpoíta que deu o bom do Direóbor a

quem o mandara pregar à fuaconfefiada,

accrefcentando : ^e ambos eraÕ dous An-
jinhos do Ceo

,
que naÕ cahiaÕ nem em hunt

peccadinho de penfamento , como elle mefmo
examinara

, ficando edificado da fua conver-

façaõ. Todos fabem [como "]á diíTe] eíle

fado : e fabeis o que diziaó as linguas

fatyricas ? Que fc naõ fora o fummo ref-

peito devido à Igreja , fe deveria efcrc-

Ycr na dico tedo cíle Epigrafe ; Turpis'

g ii tef^i
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iiícrí ope 5 ou l^mhcnyLenocimi opera.

Por onde naÕ vos admireis dos que
íiizem ,

que em matéria de conSfsõesvos

vem vivamente exprimidos pelo Profeta

Ifaias 5 onde diz : Fah qui juftificatis im"

pium pro munerihus , fí jufiitiam jufii au-'

fsríis ah eo. Naô palmeis de fe íaber ,

que vos fervis dos conFefíionarios
, para

pefcar as idéas dos Principes
, para in-

quirir o que fe paíTa nas cafas particula-

res , para maquinar conjurações contra

os Soberanos, e rebelliões contra todo o
Êí^ado ,

que naõ adora a Companhia.
como naõ ha de faberfe tudo iílo fe o
mundo tem alfumente impreíTas na mc-
líioria as voíTas heróicas façanhas obradas

çrri Franca ,, em Alemanha cm Inglater-

ra , em Hefpanha 5 e ultimamente em
tortugal', .das quaes (tçnde paciência)

fempre padecereis o mais honorpfo caf-

tigo , dandole-vos em raíto com acqões

^aó infames, praticadas por mcyo do fa-

çrofanto Tribunal da Penitencia ? Nao
efpereis , que o mundo fe efqueqa das

torpezas commettidas no confefíionario

pelos voíTos Girard , Biafucci , BuonfoU
iíízzi ^ Sifti ^ e muitos outros, dequeeílao
Qs livros cheyos , affim como dos faóbos

de Montepulciai^p > do Santo Sepulchro,
'

'I.' de



de Are22o , e de Veneza. Por mede íliè

nao vo-los quero referir v rnas naõ ha
muito que vo-los fez lembrar o Author'

das Reflexões , e Appendix ao voíTo Me-
morial, ôcc.

Todas cilas accufaccés , de que o
mundo vos faz réos , bem fabeis que naS^

fa5 inventadas , mas fim tao antigas j'

como a mefma Companhia. De ellas tan-'

to fe faberem , vós mefmos tendes toda à"

culpa
,

porque em lugar de as abafar

logo no principio em hum neceíTario , é
politico íilencio

,
publicaíles Apologias,

que fó vieraõ a fazer tao demonftradas*

as culpas , como as propofic5es Geomc^í^

tricas. Crede , meu Padre Reverendif-^

fimo
,
que eftas , e outras mil hiftori-^

nhãs voífas faô o divertimento dos ocio-

fos nas converfacões , c nos Theatros >'

faó o ódio, e deteílacaõ dos bons j faõ

o medo, e defconfianca dos Bifpos zelo-

fos 5 e o cuidado vigilante dos Magiftra-^

dos, e dos Miniftros dos Gabinetes,'

vendo todos
,
que os confefíioriàrios , os*

púlpitos, e os lugares dós * Exerciciòs'

Efpirituaes faõ para vós humas officinás*

de iniquidades : provera a Deos que <y

naó foíTem !

^

A propoíito de pregações , c Exeiy-*

CÍCÍ09
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Cicios Efpirítuaes , em Marco paíTado

me mandarão de Arezzo hum bello Epi-

táfio Latino 5 e impreíTo contra o voíTo

famofo Padre Scarponi , em agradeci-

mento de ter dado no principio do anno

l^fegundoo coftume] Rxercicios àqucl-

le Povo. Eu fim vos mandara efta Inf-

cripqaò , ao menos copiada , mas na5 o
faqo , aííim porque tenho por impoífivel

naó vos ter já chegado à ma5 , como
porque o Amigo que ma remetteo , me
pedio em nome do Author ,

que a naô
largaíTe de mim

, porque os ignorantes a

conílruíráo com máo fentido , c elle ef-

tava arrependido do efcandalo paj/ivo que
dera , bem contra fua vontade > porque
naó fora elie , mas hum feu Amigo ,

quem imprimira o Papel. EUc na verda-

de he mordaz } mas examinai-o vós fem
paixão , e vereis

,
que nenhum tefte-

munho levanta ao voíTo Súbdito. Eu
fcy, que aflíim cm Arezzo , como tm.
Sena , c em Prato , onde deu exercí-

cios , huns fó para fc divertirem , o hiaõ

ouvir j outros para notarem os ditos pi-

cantes , com que feria a todas as claíTes

c)ír peíToas , efpeçialmente os Nobres, c

os Regulares ; outros hia5 para ouvirem
as ridículas Apologias que fazia da Com-

panhiai



panhia contra ElRey de Portugal , e do
leu Miniílerio. Eu entendo

,
que talvez

efte leria o único fim de dar os Exerci-
cios Efpirituaes , e o copiofo fruto que
queria tirar delles. Além difto fey tam*
bem o como efte famofo Exercitante fo*

ra tratado em Perugia , e em Sena por
conta da fua lingua , e penna fatyrica

contra todos. Neftes termos naõ perce-

bo a razaõ
,

porque fc efcandalizaraõ os

Aretinos com o tal Epitáfio
,
quando he

cerco
, que elles no mefmo aóto dos Ex-

ercicios diziaõ rayos do Exercitante :

crcyo que a razaõ foy chegar a Infcrip^

qaõ a Arezzo já fria , ifto he , depois de
paííado mez c meyo. Eftavaô os ânimos

já com outras idéas
, que tinhaõ apaga»

das as dos efcandalofos Exercicios : cer-

tamente foy ifto } alias naõ entendo os

Aretinos.

Mas tornando ao meu ponto , eu nada
tenho com o Padre Scarponi, nem com
nenhum outro da voíTa Companhia. Con-
to-vos efta novidade

, para que vejais a
honra que vos fazem os voíTbs Exerci-
cios Efpirituaes. Refolveivos pois , Padre
ReverendiíTimo, à vifta de tantos oppro-
brios a abolir totalmente na nova Refòr*

XQa efte fanto minifterio. Naõ quiz citar*

vos
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VOS livros nefta matéria , aííim por na5

quebrar o propoíito que fiz , de na5

querer em huma Carta arrotar erudições

comvofco, como porque a fazello , ef-

creveria hum groílifíimo volume ,
para

cujo trabalho naó eftou por ora. Con-
cluo dizendo* vos

,
que nefte ponto he

contra vós outros taó forte a prefump-

<;aõ 5 ou popular , ou legal , que ainda

que inteiramente mudaíTeis de methodo
nos confefíionarios , nos púlpitos, e nos

lugares dos Exercicios Efpirituaes prati-

cando, como deve fcr, eftes Tantos minif-

terios , nunca ceíTaráó contra vós as de-

clamações , e os livros , em quanto vos

naõ pozerdes em huma total inacqaÕ por

cincocnta annos , como no principio vos

diíTe.

PONTO X.

Ceder folemnemente de todos os exorbitantes

Privilégios , ou verdadeiros , ou fuppoftos^

e queimar todas as Memorias delles.

NAS ha coufa taõ odiofa no mundo,
^ quanto o querermos fazer figura

de Angulares , e izcntos das Leys comj
xnuas. He impoffivcl que naõ vos tenhaõ

che-
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chegado aos ouvidos as altas rizadas que
daõ os judiciofos , zombando dos voílbs

privilégios. O cafo he, que elles o me-
recem pela fua galantaria. Publica>ie hu-
ma Bulia de hum Papa , a qual diga ref-

peito à Companhia j e que fazeis vós ?

Logo atraz delia appareceis com hum
privilegio

,
que vos izenta de a aceitar^

e publicar , e vos dá faculdade talvez de

a rafgar , c pizar aos pcs em alguma
Igreja do Malabar à vifta de todo o po-
vo , e logo publicar outra contraria à

Pontifícia. lílo fízeftes vós já , mas ain-

da o naõ fizeraô cíTes que vós em Franca
apregoais por Janfeniftas. Querem-vos
fujcitar a algum Canon dos mais folem-

nes do Concilio Tridentino ,
que defen-

da a jurifdiqaó dos Bifpos: eis outro pri-

vilegio
, que vos faz íuperiores aos Bif-

pos , ao Papa , e aos Concilios. Pede-

fe-vos
, que produzais eftes privilégios j

c defembaraqai-vos defte ataque , dizen-

do que tendes privilegio ( talvez em for-

ma de víVíe voeis Oraculum ) que vos

izenta dcfta obrigaqa5
,

graça até con-
firmadw pelo Direito das Gentes. Se vem
algum Papa

,
que feriamentc vos quer ti-

rar eftes privilégios ,
para logo vos op-

pondes cora «outro jaiuito mais eftrondo-»

fo.
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fo , iílo hc , que naõ vo-los podem tirar

nem o Papa, nem hum Concilio Geral,
forque foraÕ privilégios dados por modo de

contrato onerofo , e naò por mera graça :

Do 5 ut des 5 facto , ut facias.

Ora iílo he pofíivel ? Pelo amor de
Deos naó vedes

, que afíim vos fazeis

naõ fó odiofos 5 mas ridículos a toda a
claíTe de peíToas ? Na5 fabeis

,
que pa-

ra fe chamar imaginário a algum privile*

g o , coftumamos dizer por provérbio

:

EJfe he como os privilégios dos 'Jefuitas ? Aca-
bay de perfuadirvos , Padre Rcverendif-
íimo

5 que naõ ha peíToa de juizo ,
que

tenha por verdadeiras eíTas voflas fonha-
das graqas : todos juftamente fe rim , e

riráô delles in ^eternum , í^ ultra , como
objeótos ridiculos , dignos do defprczo
dos Sábios. Deixaivos , deixaivos por
huma vez deíías venidas

, que já todos
fabem , e conhecem : eftay pelas leys

commuas das outras Religiões , e para o
futuro naõ aceiteis algum privilegio por
qualquer motivo que haja , e feja eíle

hum ponto principaliffimo da pretendida
Reforma. Naõ vivem as outras 4)rdens
Rcligiofas , efpecialmente muitas Mo-
nacaes , fcm tantas ifenqões ? E naõ Ía5

muito mais diílindtas, c reverenciadas do
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que vós ? Pelas mefmas artes , e louca Po^
iitica, com que os voíTos Antigos tanto

fuaraõ por vos pôr de modo
,
que levan-

taíTeis a cabeqa fobre todas as Religiões,

vicraõ elles a armar o aíFrontofo abati-

mento , a que prefentemcnte vos vedes
todos reduzidos.

PONTO XI.

^eimar todos os livros { exceptuando alguns

poucos ) que írataÕ de matérias TheologicaSj

e reformar os Eftudos domefticos ^ de ma-
neira que dos antigos naÕ fique memoria no

inundo,

ESte ponto precifamente ha de fer pa-

ra vós muito afpero, e duroj po-
rém a fua neceílidade ate os mcfmos cegos a

vem j e vós fe vos intereíTais
(
por pouco

que feja) na reputação da Companhia ^

naõ deveis ter a minima duvida em fazer

o que aponto nefte Capitulo. Dizeimc
por quem fois : que contém toda eíTa

vafta Bibliotheca de àmhnres yíníi-Jefuí''

ticos em Itália
, que paflaõ de quinhen-

tos , fegundo as contas do voíTo Efcritor

Bottagrifiano, fe bem que podia fer mais

copioía ? Mas cu vos digo o que çonpre-»

hendc



Iiende ta5 curiofa Collcccaõ. Contém
pela mayor parte doutas confutacões, e

clegantiííimas invedtivas contra os gran-

des defpropofítos dos voíTos Efcritores.

Só em matéria de Moral tendes vós hum
bom numero delles , cujas doutrinas fa-

zem ârripiar os cabellos até aos mance-
bos mais diíTolutos : como eílas andaõ já
confutadas em muitos livros , e eftes faõ

vulgares, por iíTo naõ vo-las expendo.
Quanto mais

, que vós fabeis muito bem
o peíTimo nome, que tem no mundo Li-

terário huma grande parte dos voílos

Theologos 5 e Cafuiftas. Delles excep-
tuo alguns poucos, que entre vos outros

apenas fe nomeaõ
,
quando aliás laÕ os

que mais vos honraõ, porque naÕ fora5

com aquella torrente
,
que tanto vos tem

fubmergido em hum abifmo de opróbrios.

Deita voíTa geral relaxaqaõ, e audá-

cia em opinar fobre matérias ta5 graves

,

quaes fa5 as da confciencia, argumenta
optimamente o publico, que tantos def-

propofítos , e até herefías , naó faõ dou-

trinas dos voíTos Doutores particulares

,

mas de toda a Efcola ^efuiíica, Ifto eftá

mil vezes demonftrativamente provado
por graviflimos Authores. Para eftabele-

cerdcs pois^novo? Eftudos, que vos dem.

• ; hum
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hum lionrofo lugar no feculo, e na Igrc-^

ja, fcrvi-vos do voíib Míirianna, e fobre

tudo do celebre P. Mabiilon no feu ad-

mirável Livro de Studiis Monafiicis. Guar-
daivos muito de por em campo para ef-

ta emprcza ao voíTo aborrecidiíTimo Mo-
lina

5
que com a fua Sciencia Media tem

íido origem de tantos eiros, einílrumen-

to de tantas difcordias. Ora como o ódio

em que cftaõ os voíTos Eíludos , vos veyo
de terdes até aqui perfeguido taõ indig-^

namente a Efcola Auguítiniana, eTho-r
miftica , ouvi hum lance de fina Po-
litica

,
que agora me occorre , mas ftm-

dada em razaÕ. Naô vos caya a vifeira,

nem eípanteis os olhos ao lerdes eftas re-

grinhas. Para a Theologia Dogmatico-
Éícolaílica manday que Te figa nas voíTas

Aulas particulares o Ctirfo Theclogico do
P. Berti , e para o Moral a ^Theologia Chrif-

tà do P. Concina, e para Compendio eí^

cape embora do fogo a do voíTo Antoine.

Feito ifto aíTim , começará o mundo
a crer, que verdadeiramente vos quereis

emendar, e cumprir com a rigorofa obri-

gaqaó de rcftituir a fama, que tiraítcs a
cftes dous grandes homens , chegando ató

a pollos na vofla deteftavel Bibliotheca Jan-
femjlíça, E oh quanto feria por todos 03

bons
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bons louvado, fe eíla grande fogueira de

quaíi todos os voíTos Efcritores Theolo-
gos fe RzcíTe por vós mefmo em hum
lugar bem publico, v. g. em huma Pra-

ça de Roma, e aaccendeíTe aquelle mef-

mo Algoz, que por voíla infinuaqaó , ou
ao menos por voflb confeiho, queimou
ultimamente aquella DemonftraçaÕ de ob-

fequio 6cc. Oh! entaõ fim, que eu vos

chamaria hum grande Politico. Tenho
dito o que baila íobre efte ponto, fevós

me quizerdes entender.

PONTO XII.

jímar^ e re/peitar todas as Ordens dajerar*

quia Ecclejiafitca,

F-
Sre ultimo Capitulo naÔ he de pou-

< ca importância
,

para entrardes na
amifade do mundo. Affim como o def-

prezo, e ódio chama por ódio, e def-

prezo, affim o amor, eo refpeito con-

vida para refpeito, e amor : Si vis ama-
ri , ama. Ora cnvergonhalvos , meus
Padres , envergonhaivos huma vez.

Que fínacs de caridade , e de veneraqaõ
tendes até aqui moílrado para com as

Ordens Religiofas , para com o Clero
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Secular , c para com a Dignidade Epif-

copal? Parece, que fois caõ incapazes de
amar fínceramente a alguém , como fof-

tcs capaciflimos de vilipendiar , calum-
niar, e perfeguir até à ultima diíFerenqa

a todos os que vos faziaÕ inveja, porque
innocentemente vos excediaõ nas glorias.

Que bem vos quadraõ aquellas palavras

dos Aóbos dos Apoftolos: ^em Propbe"

tarum non funt perfecuti Fatres vejiri ? Sicut

Patres vefiri , ita £5? 'vos. Com todos ten-

des inveltido , e a todos pretendeftes

abater. Mas chegou o tempo fatal de ex-

perimentardes o premio devido ao voíTo

génio cruel , e invejofo : Utinam ad emen-^

dationeml Todo o mundo, efpecialmentc

Eccleíiaftico , c de qualquer das Jerar-

quias , eítá contra vós, exceptuando ef-

fes mifcraveis idiotas ou voíTos Penftona^

rios^ ou voíTos Devotos , fc bem que nem
ainda elles fínceramente vos amaõ.

Deponde pois cíTe efpirito de arro-

gância, de foberba, e de inveja-, revef-

tivos de humanidade, e de geral benevo-
lência com todos , aprendendo dos Poli-

ticos mundanos, os quaes fe bem que ra-

ras vezes amem, e refpeitem a alguém
com finccridadc, com tudo fcmprc ex-
teriormente omoftraõ, Nifto (

tende pa-»

ciência)
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Ciência) naõ ufaítes daquella Politica

,

que o mundo em vós fuppunha. Por iíTo

deveis agora moítrar com huma Politica

Chriftá o quanto vos enganara até aqui a

do noíTo Machiavello.
Eu naõ quero por ultimo entrar (já

que em toda eíla Carta o naÕ fiz j a pro-
var ifto com faétos, que vos íaô bera in-

juriofos : vós aíTaz os íabeis , e eu naõ ef-

tou para efcrever tomos fobre tomos em
taõ vafta matéria, que livros quaíi infi-

nitos ainda naõ poderaÕ exhaurir. Mas
ícmpre vos quero referir hum Problema,
que adbualmente fe eftá imprimindo era

huma Cidade de Itália pára nova honra,
c mayor gloria da vofla benemérita Com-
panhia. Pôde fcr que cíle baíte , para

vos refolverdes a praticar na nova Refor-
ma o prefcnte capitulo. O Problema he
cíle : Sefoffreraò mais os Macabeos em poder

de Anúoco , ou os innocentes às mãos dos '^e^

fuitas. Se o Author he bem inítruido

nos voíTos Faftos, teremos que ler lon-

gos volumes, os quaes provem com au-

thenticos, e copioíifíimos documcnios o
como fe vos deve a precedência. Mas fe

oaõ for vcrfado na voíTa Hiíloria, naS
faltarão bons zeloíos, que o ajudem nef-

ta falta..

Eifaquj
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Eifaqúi rendes, P. Reverendiffirno J

o que por ora me occorre para a Refor-
ma da Companhia. Torno a rogarvos,

que pondereis eíles doze Capítulos fem
paracleto , mas fó por fó , ajudado uni-

camente das luzes do voíTo claro enten-

dimento. Bem vedes
,
que eu fo tratey

da voíTa externa Reforma 5 e confeíTo , que
o naõ fiz de modo, que a eíles Pontos
naô fe poíTaoaccreícentar outros: accref-

centay-os vós , o que naõ vos fera diffi-

cultoíb , hindo pelo feguro rafto, qu3
vos deixo. Pelo que toca à voíTa Refôr'

ma interna , o meu voto he
, que vos en-

coíleis a alguma Regra antiga, e appro-
vada na Igreja : a de S. Bento v. g. feria

cxcellcnte. Novidades fempre faõ odio-

fas, e fujeitas a erros j e poriíTo com ra-

zão fe admirava o voíTo Marianna , di-

zendo, que naõ fabia o como os voflbs

antigos Padres cahiraõ no errado fyftema

de plantar huma Religião com Leys , e

Governo taõ deílemelhante do das outras

Sagradas Famílias, que a Igreja já tinha

approvado. Que eíTa era^arazaõ (conti-
nua o mefmo illuílrado Jejuita) de fer o
governo da Companhia taõ deforme,
monílruofo, e aborrecido do mundo, ao

mefmo tempo que eraõ amadas outras

h RcU-



Religiões, que vindo depois da Compa-
nhia , feguiraõ os veíligios de outras Re-
gras já provadas.

Fallou efte homem com hum zelo

igual ao feu grande juizoj mas fallou às

paredes, e na5 aos feus Companheiros.

NaÕ quizeraÕ deixarfe convencer de hu-

jma verdade, por muitos princípios foli-

da. Hum fó que vos aponte , bailará para

vos dardes por convencido. E vem a fer,

que fefucceder com o tempo experimen-

tarem-le defeituofas , ou pouco feguras

na pratica eílas Leys adoptadas, os de-

feitos naõ leraôattribuidos a vós, mas a

eíTes primeiros , aos quaes pediítes em-
preitadas as Regras, e aflim naõ fereis

vós os motejados, e aborrecidos. Além
de que

,
poderá fucceder

,
qpe os defei-

tos naõ confiftaõ na Ley , mas no modo
de a obfervarj c neftes termos para vos

emendardes, e hirdes pelo caminho fe-

guro , naõ tendes mais , do que execu-

tar o que praticaõaquellas Ordens obfer-

vantes
, que antes de vós abraqaraõ a mef-

jna Regra.
Diííe-vos, que o meu voto hc, que

mais do que qualquer outro ínftituto

,

tomafleis o deS. Bento
,
porque fey ,

que

deveis fer efpccialiffimos devotos defta

Regra,
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Regra ,

por ter íido a primeira
, queco*

mo Oblato , ou Ser^uente obícrvou o

voíTo Santo Patriarca, e que tal vez vos

deixaria por Inílituto , fe o voíTo ambi-
ciofo Laynez , c outros naõ foíTem à maõ
ao Santo, que antes de hir para o Ceò
teve o vivo defgoíto de ver mal logradas

as fuás fantiíTimas intenções com mil def*

ordens, e pcrniciofas confequencias , das

quaes nos informa a Hiftoria.

De outra coufa vos quero advertir 'J

antes de acabar efta, que já vay fendo

muy cxtenfa. E vem a fer
,
que cuideis

muito feriamentc, em que na nova Re-
forma por nenhum modo fe chame à voP
fa Religião Companhia de Jefus. Vós fa-

beis, o quanto todo o Chriííianifmo vos

leva a mal efta Denominaqaõ , tendo-a

por arrogante ? Logo nos voílos princi-^

pios o celebre Belchior Cano, a Univer-^

íidadc da Sorbona , e muitos outros ho-
mens zelofos diíferaô , que eíle titulo era

commuma todos os Chriftãosj por onde
naõ vos diftinguia do Corpo da Chrif-

tandade, ou era huma Denominaqaõ ar-

rogante
, que vos fazia foberbos, cara-

£berifando-vos com cila. Bem fabeis o
ruido, que hum tal nome fez em Pariz,

de modo , que vos yiftes obrigados a ju*^

hii rar,
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rar , que nunca delle ufarieis , fe bem
que o juramento foy dos voíTos coftuma-

dos. Bem fabeis finalmente o quanto os

Doutos defte fcculo zombaô de hum tal

titulo, cuidando muito ( e com o exem-
plo delles os que contra vós efcrevem)

cm naÕ vos chamarem Padres , ou Reli-

giofos da Companhia de ^efus , mas íim

por huma efpecie de irrifaõ continua ,

Effes da Companhia a que chamaÕ de ^efus^

c fe alguma vez efcrevem "Jefuitas ^ ou
Companhia de 'Jefus , he com letras diver-

ias, como eu faço nefta Carta. Ora pois

ria6 fó por politica, mas por jufta reve-

rencia ao Augullo, e Diviniílimo nome
de Jefus muday de titulo , e chamay-vos
Jgnaciams , ou Loyolitas , ou por outro

qualquer modo, que vós quizerdes, e o

determinar a Sé Âpoftolica. Naõ feria

máo que com o nome , e Inftítuto mu-
daíTeis também de Habito

,
pelas razões

,

que aponta o voíTo P. Inchofer.

Muito mais tinha que dizcrvos, mas
a Poíla eftá a partir , e vós ao chegar

aqui , já na6 citareis com paciência de

aturar mais as minhas zelofas idéas. Eilo

vay, bailará que faqais feria reflexão cm,

tudo o que vos eícrevo j e vede lá bera

[outra vez vo-lo peco] naõ pilhem eft*

.i~: Carta
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Carta eíTes voíTos Chapeirões , que nun-
ca vos largaõ. Se naó vos quadrar eíla

minha idéa [ que devia agradarvos , fe

naõ quereis ver extinóta a voíTa Compa-
nhia ] communicay fecretiflimamente ef-

te negocio com o Papa ,
prevenindo-o

antes de tudo a que fegure bem bem to-

dos eíTes Machiaveliftas
,
que formaõ o

voíTo confelho , e todos os demais , que
fuppondes capazes de pôr fogo a Roma;
e faqa-fe eíla diligencia , antes que faiais

do Palácio do Papa.

Depois fem dizer a nenhum dos vof-

fos o motivo defta novidade , continuay

o negocio com Sua Santidade fomente,
c tanto que o julgardes em termos de

produzir o bom effeito ,
pcdindo-fe tam-

bém adjutorio aos Principes Seculares

[eftou certo que naÕ vos haõ de faltar]

publicay a Reforma. Animo, P. Reve-
lendiíTimo

, que fe trata de apagar os vof-

fos labéos, e evitar huma univcrfalruina^

que tal vez naô eftá longe. Day huma
vifta de olhos a toda a Hiftoria profana ,

Ecclefíaftica, eMonaftica; em qualquer

delias vereis reformas fobre reformas ;

porque hc inevitável condiqaõ das coufas

humanas , naô fe poderem miudamente
prever , e acercar logo de modo ,

que
ceíKtãõ
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reíiílao a todo o tempo, e a todos osac-

cidentes , a que eftá fujeito tudo o que
he terreno i erpecialmente as coufas qu»
naõ faõ fundadas fobre os firmes funda-

mentos do Santuário, mas fobre imagi-

naqÕesvãs de huma Politica mal entendi-

da. Sobre iílo í^rá precifo, que folheeis

ao voíTo P. MariVnn^.

Oh que me Hia efqueçendo de huma
importantifliríla cqufa : procurey até ago-

ra darvos regras fixas para pôr a voíTa

Companhia em bom conceito com o

inundo j maS hia-me paíTando por alto

polia também em boa reputação com hu-
ina grande Potencia da Europa , que lhe

deu humas mortaes feridas , das quaes

aólualmente corre fangue. Por certo que
nunca deitas fârareis , em quanto a vofla

Religião for viva: Deos vos livre de pa-

decer aiiida mais profundas lanqadas. Ef-

ta Potencia, em outro tempo taó bené-

fica à voíTa Companhia, bem fabeis que
he a de Portugal. Sabidos faõ os juíliíTi-

inos motivos para o feu procedimento $

naõ quero gaitar tempo nem ém referil-

los, nem em contar os graviflimos dam-
nos, que tendes experimentado a efteref*

peito. O que fó vos digo , he fer fumma-^

Hicnte precifo, que os voCbs primeiros

paíTos
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paíTos na Reforma fejaô dar a Sua Magef-
tade Fidelifllraa todas quantas fatisfacões

elle quizer, pelas innumeraveis offenfas,

que tendes feito no decurfo de poucos
annos (

por naõ fallar nas antigas ) à fua

Sagrada Peílba, ao feuThrono, e a todo

o leu Reino , e Dominios.
Naó heíiteis neíle ponto : tende

por hum eíFeito de grandiffíma clemên-

cia todas as condições , que efte Sobera-

no vos prefcrever por meyo do feu fabio

Minifterio, ao qual também naõ he pou-
ca a obrigação , em que eftaisjjpor mais

que o negueis. E porque neíía maldita

tramoya mcteíles também a Grandes
Perfonagens , he precifo igualmente ,

que vós ufando do alto poder que tendes

nellas , as induzais a que dcm a fua Ma-
geílade Fidelifíima a publica fatisfaçaô

que merece aquelle Principe offendido.

Dizey huma vez em voíla vida : Peccavi^

vius , iniquè gejjimus : e naõ vos pareça
coufa eftranha induziras voíTos Compíi-
ces, e Proteóbores a que tataõ o que devem.
Eu entendo que ifto vos ha de fer fácil,

fe lhes fallardes de veras j mas quando
acheis nelles alguma refiílencia , entray

logo 5 antes de eílabelccer a Reforma ,

a praticar o que vos digo no Capitulo

quar-
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quarto , e vereis como a medicina obra

per íi mefmo. No cafo que nem ainda

ifto bafte , imploray o auxilio do braqo

Pontifício , que prefeniemente vos he

propicio.

Mas de quanto vos tenho dito a ref-

peito da Corte de Portugal , naô tireis

por confcquencia ,
que quero lifonjear

eíTa vá efperanqa que tendes , e que todos

os dias efpalhais pelo povo
, já por vós

mefmos
, já por meyo dos voíTos Nove-

leiros , de tornar para aquelle Reino.

Naò he ^e o meu animo. Padre Reve-
rendiffímo 5 mas fim tirarvos hum labéo

taõ enorme , e que horroriza ao mundo.
Sem eíta publica fatisfacaÕ , ainda que

faqais cem Reformas , fempre Tereis

afFrontofamente apontados com o dedo
,

por naõ quererdes fatisfazcr ahuma obri-

gaqaõ de Chriftãos. Eítes faõ os dous

pontos
,

que , mais que tudo , vos de-

vem caufar cuidado nas prefentes circunf-

tancias. Defte modo transformados em
novos homens he que poderá haver ef-

peranqa, de que ganheis aquelle credito,

que nunca tiveftes entre os judiciolos

,

c que neíles últimos tempos o perdeftes

até no conceito daquelles, quevoseítima-

yaO , ou que n0 vos tinhaõ defaíFeiqa0.

Dcf-
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Defta maneira he que também refarcircis

em alguma parte aquella honra que Vós,
e os voíTos Proteóbores noíTos Patrícios

tirarão à noíTa Pátria neftc rompimento
com a Corte de Portugal.

Perdoaime , Padre Revercndiffímo,
o ter fido hum pouco extenfo nefta Car-
ta , e crede que naõ tive tempo para ef-

tudar em fer Lacónico. Tal he a prefla,

que com medo de que parta o Correyo
na6 poíTo paíTar pelos olhos o que efcre-

vi j e affim defculpay os erros que en-

contrardes
5
perfuadindo-vos , *de que as

razões de bom Patrício , e de antigo

Amigo he que me moverão a efcrevervos

com toda a fimplicidade , e candura.

Com a mefma reflefti feriamente em
quanto vos digo , e depois decidi , fe

vos deveis aproveitar , ou fe totalmente

merecem defprezo eftas reflexões. Flo-

renqa, em Agoíto de 1761.

VoíTo
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